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Suomen Näkinpartaiset

(Characece).
Kirj. K. E. H IR N .

Kaikkein useimmat leväkasvit ovat niin pieniä, että niiden tutki

misessa mikroskoopi on välttämätön. Niin on varsinkin laita n. s. 

»Vihreäin leväin Kumminkin löytyy yksin näidenkin joukossa niin 

suuria muotoja, että niiden tutkimiseen tuskin tarvitaan enempää kuin 

tavallinen hyvä suurennuslasi. Sellaisia leviä ovat Näkinpartaiset (Cha

racece.)

Mainittuja leviä löytyy sekä makeassa että suolaisessa ja murto- 

vedessä; ne esiintyvät järvissä, suoperäisissä lammikoissa, mutahaudoissa, 

ojissa ja lähteissä, mutta myöskin meren rannoilla, sen salmissa ja 

lahdekkeissa. Vesien pohjalla ne monessa paikoin muodostavat taajoja 

„me t s i ämer en  rantamilla ovat kokonaiset vedenalaiset kasvivyöhyk- 

keet melkein yksinomaisesti näitten levien muodostamat. Runsaan esiy- 

tymisensä kautta ovat ne omiaan vetämään huomiota puoleensa. Ko

koojalle hyvin tunnettu on se omituinen haju, jonka ne levittävät. 

Niiden suuruus tekee niiden tutkimisen muihin leviin verraten helpoksi. 

Ei ole vaikea suurennuslasin avulla oppia erottamaan ainakin tavallisim

mat lajit toisistaan. Tarkempaa tutkimista varten täytyy kumminkin 

mikroskoopiin turvautua.

Mitä tulee Näkinpartaisten maantieteelliseen levenemiseen, tunne

taan niitä nykyään kaikista maanosista ja kaikista Euroopan maista.

Suomen näkinpartaiset ovat vasta vähän tutkitut. Tiedot niistä 

perustuvat etupäässä tutkimuksiin, joita on tehty Yliopiston kasvitie

teelliselle Museolle kuuluvien kokoelmain perusteella. Kun naapuri
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maissa, Ruotsissa ja Norjassa, tunnettujen lajien luku on paljoa suurempi 

kuin meillä, lienee varmaa että, kun nämä levät Suomessa tulevat suu

remman huomion esineiksi, useampia lajeja löydetään kuin mitä nyt 

on tunnettu, samalla kuin myös eri lajien levenemissuhteet tulevat tar

kemmin selvitetyiksi.

Nykyään tunnetut Näkinpartaiset jaetaan kuuteen sukuun: Nitella, 

Tolypeliä, Tolypellopsis, Lamprothamnus, Lychnothamnus ja Chara. 

Näistä on vain neljä tavattu Suomessa. Suku Lychnothamnus, käsittäen 

yhden lajin, on tunnettu vain Saksasta, Ranskasta ja Ylä-Italiasta, suvulla 

Lamprothamnus on laajempi leveneminen, ja tunnetaan se muun muassa 

Ruotsista. Suomen Näkinpartaisista kuuluu 6 lajia sukuun Nitella, 1 

sukuun Tolypella, 1 sukuun Tolypellopsis ja 9 sukuun Chara. Euroo

pasta nykyään tunnettujen lajien luku nousee 50:neen; Skandinaaviasta 

on tunnettu 31 eri lajia.

Suotavaa siis on, että Suomen botanistit enemmän kuin ennen 

näitä leviä keräisivät. Koska on luultavaa, että Suomessa voi löytää 

etupäässä juuri niitä lajeja, joita on Skandinaaviassa tavattu, on allaole- 

vaan tutkimuskaavaan paitsi suomalaisia lajeja otettu myös kaikki skandi- 

naavilaiset lajit. Niitten lajien nimet, joita ei vielä ole Suomessa löy

detty, ovat kurssiivikirjaimilla painetut.

Helpottaakseni tutkimuskaavan käyttämistä jätän alla lyhyen selon

teon Näkinpartaisten yleisestä rakenteesta.

Näkinpartaisten sekovarressa, jonka korkeus tavallisesti vaihtelee 

1— 5 dm, on nivelikäs, haarova, varrentapainen osa, joka kannattaa sä- 

teettäisiä lehtiä ja on hapsijuurilla kiinnitetty alustaan.

Va r s i  on useampinivelinen, muodostunut vuorotelevista pitkistä 

n. s. nivelvälisoluista ja lyhyistä nivelsoluista. Jälkimmäiset kannattavat 

lehtiä; niistä kehittyy myös solujakautumisen kautta välisoluja ympä

röivä kuorikerros niillä lajeilla, joilla sellaista on, korvakkeet, kun niitä 

on olemassa, ja varren haarat.

K u o r i  puuttuu useilta lajeilta. Niin ovat Nitella-, Tolypella-, 

Tolypellopsis- ja Lamprothamnus-sukn]en kaikki lajit kuorettomia, samoin 

Chara coronata. Kaikilla muilla C/zara-lajeilla on kuori. Se on muo

dostunut pitkittäisistä soluriveistä, jotka kehittyvät nivelsoluista käsin 

ylös- ja alaspäin nivelvälisolun ympärille. Kuten varsi ovat nämäkin 

solurivit muodostuneet vuorotelevista pitkistä ja lyhyistä nivelväli- ja 

nivelsoluista, joista jälkimmäiset usein kannattavat enemmän tai vähem-



Suomen Näkinpartaiset (Characeae). 5

män kehittyneitä piikkejä. Mainittujen solurivien, joita sanotaan keski- 

riveiksi (Mittelreihen), väliin kehittyy useimmilla C/mra-lajeilla vielä n. 

s. välirivejä (Zwischenreihen). Nämä ovat muodostuneet ainoastaan 

pitkistä, sylinterimäisistä soluista; nivelsoluja ja siis myös*niiden kan

nattamia piikkejä puuttuu. Jos välirivejä, kuten Chara crinita\\a, ei 

ensinkään ole, niin kuoren solurivejä on luvultaan yhtä monta, kuin 

lehtiä on lähinnä ylempänä olevassa kiehkurassa. Muilla lajeilla on

kuoren solurivien luku kaksi tai kolme kertaa niin suuri kuin lehtien

B

Kuv. 1. Chara fragilis. A. Osa kasvia (Vi): k. lehtikiehkura, h.
varren haara. B. Osa lehteä, joka kannattaa pikkulehtiä (/’, /') sekä munape- 

säkkeen (mp) ja siittiöpesäkkeen (sp) P/i]: ms. munasolu, ks. kairakierteiset solut, 

It. latvus, k. siittiöpesäkekilvet. C. Kilpi (80/i): ka. kahva, ns. nystyräsoluja, r. 
solurihmoja, joiden soluissa siittiöt syntyvät. Nitella flexilis. D. Palanen 

solurihmaa, jonka soluissa siittiöt syntyvät (550/i). E. Siittiöitä (550/i).

luku kiehkuroissa aina sen mukaan, josko keskirivien väliin kehittyy 

yksi tai kaksi väliriviä. Välirivien solut ovat milloin vahvempia milloin 

heikompia kuin keskirivien, joten nämä eri lajeilla ovat enemmän tai 

vähemmän välirivien peitossa tai päinvastoin peittävät niitä.
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Varsi kannattaa usein p i i k k e j ä  tai kyhmyjä. Nämä ovat aina 

kuoren keskirivien nivelsolujen muodostamat ja esiintyvät joko yksittäin 

tai useita kimpuksi yhtyneinä.

L e h d e t  kehittyvät eri suvuissa eri tavoin. Mfe//a-lajien lehdet 

ovat hankahaaraiset, yhteen kertaan tai useammasti haarautuneet, jotta 

niissä voi erottaa päärangan (tyvinivelen) sekä toisen, kolmannen j. n.

e. luokan haaroja. Uloimmat eli latvahaarat voivat olla yksi- tai useampi- 

soluisia. —  Muissa suvuissa ovat lehdet (kuva 2 a) varren tapaan 

muodostuneet nivelväli- ja nivelsoluista, jotka jälkimmäiset usein kan

nattavat lehdyköitä. Nämä ovat haaraumattomat, ainoastaan Tolypella-

Kuv. 2. Muna- ja siittiöpesäkkeitä: telia-, Tolypella- ja Tolypellopsis-

a. erään Chara-lajin lehti (25/i); b. Ni- suvut ovat korvakkeita vailla; Nitella

kertaan haarautuneita, pienempiä apulehtiä.

S i i t i n e l i m e t  ovat siittiöpesäkkeitä ja munapesäkkeitä. Toiset 

lajit ovat yksi-, toiset kaksikotisia. Mfe//a-lajeilla on siittiöpesäke leh

den tyvinivelen tai haarojen latvassa, (jos laji on yksikotinen) heti 

munapesäkkeitten yläpuolella (kuv. 2 b). Tolypella-suvussa (kuv. 2 c) 

siittiöpesäke on lehden haarautumiskohdalla, lyhyen yksisoluisen varren 

kannattamana ja tämän varren tyvellä kehittyvien munapesäkkeitten ym

päröimänä. Lamprothamnus-suvussa siittiöpesäkkeet ovat munapesäk- 

keen yläpuolella, Chara-lajeilla (kuv. 2 a) munapesäkkeitten alla.

suvussa useampi-, kaikissa muissa 

yksisoluiset. Useilla Chara-lajeilla 

voi lehtien tyvipuoli olla kuorellinen; 

latva-osa on aina kuoreton.

K o r v a k k e i t a  on muuta

milla lajeilla. Ne ovat joko yhdessä 

tai kahdessa (hyvin harvoin kol

messa) kiehkurassa varsinaisten leh

tien tyvellä. Ne ovat näitä pie

nemmät, aina yksisoluiset. Yksin

kertaiset korvakekiehkurat on Larn- 

prothamnus-suvussa (kuv. 12) sekä 

Chara coronata\\a (kuv. 13); 

muilla Chara-lajeilla ovat korvakkeet 

kahdessa (eräässä poikkeustapauk

sessa kolmessa) kiehkurassa. Ni-
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S i i t t i ö p e s ä k k e e t  ovat muodoltaan pyöreitä, pallomaisia, 

kypsinä tavallisesti punasen värisiä, n. Y* —3/4 mm läpimitaten. Tällai

sen pallon seinä on kahdeksan hammasreunaisen kilven muodostama, 

jotka laidoillaan liittyvät toisiinsa. Jokaisen kilven sisäpinnalla (kuv. 1 c) 

on kilven keskustassa varrentapainen solu n. s. kahva (manubrium). 

Sen vapaassa päässä oleva nystyrämäinen solu kannattaa toisarvoisia, 

pienempiä nystyräsoluja ja nämä vuorostaan useampia yksinkertaisia, 

kierteisiä solurihmoja. Nämä solut, luvultaan 100— 225, ovat siittiöitten 

emäsoluja, joissa kussakin syntyy yksi siittiö. Siittiöt ovat kairakier- 

teisiä, n. l/iooo mm vahvuisia, etupäässään varustetut kahdella hienolla 

värekarvalla.

M u n a p e s ä k k e e t  (kuv. 1 B) ovat munanmuotoisia. Muna

solun ympärillä on viisi kairakierteistä solua, jotka yläpäässään jakautuen 

pesäkkeen latvalle muodostavat n. s. latvuksen. Suvuissa Nitella ja 

Tolypella on tämä latvus kymmenestä pikku solusta muodostunut 

(kuv. 2 d), muissa suvuissa (kuv. 1 B) se on viisisoluinen.

Siitoksen kautta syntynyt i t i ö  on vahvan kuoren ympäröimä. 

Kuori on musta tai ruskea väriltään, sangen usein kalkkikerroksen ym

päröimä, kairakierteisillä harjanteilla varustettu. Sen lisäksi on kuori 

harjanteiden välissä eri lajeilla joko sileä tai pilkullinen, verkkosuoni- 

nen j. n. e.
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Heimo. Characeae. Näkinpartaiset.

I. Alaheimo. Nitellece. — Munapesäkkeen latvus 10-soluinen, pieni; 

varsi ja lehdet kuorettomia.

1 Suku. Nitella. —  Lehdet hankahaaraisia (tavallisesti 6— 3 han- 

kaisia); siittiöpesäkkeet päätteisiä, lehtien tyvinivelen ja haarojen 

latvassa (latvahaaroilla ei koskaan),

A. Lehdet yksikertaisesti haarautuneet, yksisoluisilla latvahaa

roilla; munapesäkkeen latvus variseva

a. Muna- ja siittiöpesäkkeet Ilmakerroksen ympäröimiä; kaksi

kotisia

a. Munapesäkkeitä kannattavat lehdet haaraumattomat;

itiön kuori (melkein) sileä . . .  N. syncarpa. 

[3. Munapesäkkeitä kannattavat lehdet haarautuneet; itiön 

kuoressa kierteiset harjanteet . . .  A/, capitata.

b. Muna- ja siittiöpesäkkeet Ilmakerrosta vailla

a. K aks iko tin e n .......................................l. N. opaca.
3. Y k s ik o t in e n .................................. 2. N. flexilis.

B. Lehdet 2:sti tai useammin haarautuneet, kaksi- tai kolmeso-

luisilla latvahaaroilla; munapesäkkeen latvus ei variseva 

f. Korvakkeita puuttuu

a. Muna- ja siittiöpesäkkeet Ilmakerrosta vailla

a. Lehtien latvahaarat hyvin lyhyet, paljain silmin tuskin

huom attavat.........................N. translucens.

8. Lehtien latvahaarat pitemmät, niiden päätösolu pieni,

lähinnä alempaa solua paljoa lyhempi 

X Tanakampi; lehtien latvahaarain päätösolu tyveltään 

3— 8 kertaa lähinnä alempaa solua kapeampi; itiö- 

kuoren harjanteet vahvat. 3. N. m ucronata.
X X Hennompi; lehtien latvahaarain päätösolu 2/s 

niin leveä kuin lähinnä alempi solu; itiökuoren 

harjanteet h e i k o t ........ 4. N. gracilis.
b. Muna- ja siittiöpesäkkeet limakerroksen ympäröimiä; pieni-

kasvuinen.................................5. N. batrachosperma.
ff. Lehtien tyvessä useita (tavall. 16)apulehtiä 6 . N. hyalina.
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2 Suku. Tolypella. —  Lehdet haaraumattomat tai varsijatkoisesti

haarautuneet; siittiöpesäkkeet lehtien tai lehtihaarain hangoissa, 

lyhyen, yksisoluisen varren kannattamia.

A. Isompia

a. Lehtien päätösolu suippokärkinen; pesäkkeettömät lehdet 

h a a r a is ia ...................................... .....  T. intricata.

b. Lehtien päätösolu tylppäkärkinen; pesäkkeettömät lehdet 

haaraumattomat

a. Itiön pituus ei yli 0,370 mm; itiön kuori epäsäännöl

lisesti h ienopilkkuinen ......................T. glomerata.

8. Itiön pituus ei alle 0,330 mm; itiön kuori sileä7. T.nidifica.
B. Pieni, jonkun cm:n korkuinen . . . .  T. Normanniana.

Alaheimo. Charece. —  Munapesäkkeen latvus 5-soluinen (verrattain 

suuri); lehdet varsijatkoisesti haarautuneet, lehdykät aina haaraumat

tomat; siittiöpesäkkeet ei päätteisiä.

a) Korvakkeettomia

3 Suku. Tolypellopsis. —  Varsi kuoreton; kasvi kaksikotinen. 

Kasvin maanalaisissa osissa valkoisia, tähtimäisiä mukuloita

8. T. stelligera.
b) Korvakkeellisia

4 Suku. Lamprothamnus. —  Munapesäkkeet siittiöpesäkkeitten alla; 

varsi kuoreton; kasvit yksikotisia.

—  — — —  —  — —  -— — -----— —  L. alapecuroides.

5 Suku. Chara.— Munapesäkkeet siittiöpesäkkeitten yläpuolella; varsi 

(ja lehdet) useimmiten kuorelliset; yksi- tai kaksikotisia.

A. Korvakkeet yhdessä kiehkurassa; varsi kuoreton; kasvi

yksikotinen..................... 9. Ch. coronata.
B. Korvakkeet kahdessa kiehkurassa, harvoin kolmessa (Ch. ce-

ratophylla); varsi kuorellinen

1. Kuoren solurivejä yhtä monta kuin lehtiä kiehkuroissa

(Isostichce).

K aks iko tinen ...................................... 10. Ch. crinita.
2. Kuoren solurivejä kaksi kertaa niin monta kuin on lehtiä 

kiehkuroissa (Diplostichce).

a. Kuoren keski- (piikkiä kantavat) rivit vahvemmin 

kehittyneet kuin välirivit

a. Kaksikotinen . . .  11. Ch. ceratophylla.
3. Yksikotisia

X Itiö kalkkikuoren ympäröimä, kasvi usein vah

vasti kalkkipitoinen
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O  Itiö musta

) Kuoren piikit pieniä, yksinäisiä tai puuttuvat kokonaan'

§ Lehdet hyvin l y h y e t ......................Ch. jubata .

§§ „ tavallista pituutta . . . .  Ch. contrana. 

) )  Kuoren piikit vahvasti kehittyneet, useimmiten ryh- 

m istyneet...................................... Ch. polyacantha.

O  O  Itiö tumman ruskea (hyvin harvoin melk. musta)

12. Ch. intermedia.
X X ^iö kalkkikuorta vailla, kasvi ei kalkkipitoinen; itiö

m u s t a ............................................13. Ch. balticä.
b. Kuoren keski-(piikkiä kantavat) rivit välirivejä heikommat; 

yksikotisia

X Kuoren piikit (tai kyhmyt) joko puuttuvat kokonaan 

tai ovat lyhyet, paksut, aina yksinäiset 

O  Hennompi, lehtien haarat hentoja . . Ch. foetida.

OO Tönkeä, lehtien haarat vahvoja, tylppäpäisiä

Ch. crassicaulis.

X X Kuoren piikit hyvin kehittyneet, useimmiten ryhmistyneet

O  Lehtihaarat lehden takapinnalla korkeintaan puoli 

kertaa niin pitkät kuin etupuolella 

) Kuoren välirivit keskirivejä paljoa vahvemmat, mel

kein peittäen nämä allensa; lehtihaarat lehden etu

puolella munapesäkettä lyhemmät . . Ch. rudis.

) ) Kuoren väli- ja keskirivien solut melkein yhtä kehit

tyneet; lehtihaarat lehden etupuolella munapesäkettä 

pitemmät................................................. Ch. hispida.

0 Q  Lehtihaarat lehden takapinnalla puoli kertaa niin 

pitkät tai melkein yhtä pitkät kuin etupuolella

14. Ch. horrida.
3. Kuoren solurivejä kolme kertaa niin monta kuin on lehtiä

kiehkurassa (Triplostichce).

a. Kaksikotinen; varsi tavallisesti selvästi piikkinen; kasvin 

maanalaisissa osissa pieniä, valkoisia, pyöreitä mukuloita

15. Ch. aspera.
8. Yksikotisia

X Varsi sileä; kuoren keski-ja välirivit yhtä kehittyneet

16. Ch. fragilis.
X X Kuoren keskirivit välirivejä vahvemmat, pieniä 

piikkejä tai kyhmyjä kantavat 17. Ch. delicatula. 
* Kasvin maanalaisissa osissa pieniä, valkoisia mukuloita

Ch. delicatula a bulbillifera. 

* *  Kasvin maanalaisissa osissa ei ole mukuloita

Ch. delicatula g verrucosa.
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1. Suku. Nitella Ao.

1. N. opaca A g. — Kaksikotinen; usein runsaasti haarova tiheään 

ryhmistyneillä lehdillä; lh. tavallisesti 6 kiehkurassaan, haarottuneet; 

siitinpesäkkeet limakuorta vailla; kasvi usein kalkkipitoinen*); k. 25 - 

30 (— 60) cm; munapesäkk. p. 450— 510 (Jt* * ), 1. 400— 460 [Jt; itiö 

tumman ruskea tai musta, 1. 300— 360 |i, vahvoilla, tylpähköillä kaira- 

kierteisharjanteilla.

Kuva 3.

Euroopassa yl. levinnyt, usein 

runsas. Tunnettu myös Afrikasta,

Aasiasta ja Amerikasta. — Suomessa:

N, Ta, Tb, On, Le.

Tämä laji ja seuraava, N. flexi- 

lis, lienevät molemmat Suomessa 

laajalti levinneet. Ne ovat varmaan

kin tavallisimmat Nitella-\a]\mme.

Ulkomuodoltaan hyvin toistensa nä

köisiä on niitä usein vaikea erottaa.

N. opaca on suomalaisista lajeista 

ainoa, jolla muna- ja siittiöpesäkkeet 

ovat eri varrella; N. flexilis on

yksikotinen.***) Jälkimmäisen muna- 

pesäkkeet ovat myös suuremmat kuin 

edellisen. Yliopiston kokoelmissa 

löytyy myös Pohjois-Pohjanmaalta 

exemplaareja, jotka kuuluvat jompaan

kumpaan näistä lajeista, mutta ne kun eivät ole hedelmällä, on mah

dotonta varmasti määritellä kumpaanko.

Likisukua mainituille lajeille ovat ulkomaiset N. syncarpa 

(T h u il l .) K t z . ja N. capitata (N. ab Es.) Ag. Ne ovat molemmat 

tavatut useissa Euroopan maissa. Mainituista suomalaisista lajeista ne 

eroavat sen kautta, että niillä siitinpesäkkeet ovat Ilmakerroksen ympä-

röimät. Omituista N. syncarpaMe on, että munapesäkkeitä kantavat

*) Kalkkipitoisia lajeja tutkiessa voi kalkin helposti liuottaa etikkahappoon.

**) |x =  0,ooi mm.

***) Kun toisinaan muna- ja siittiöpesäkkeet ovat eri aikaisia, voi hel

posti erehtyen yksikotista Nitella-lajia luulla kaksikotiseksi.
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lehdet ovat haaraumattomat; N. capitatan nimi johtuu siitä, että sen 

lehdet useammin kuin likisukuisten lajien ovat tiheään ryhmistyneet, 

muodostaen pyöreähköjä, „pääntapaisiau kimppuja.

2. N. flexilis (L. exp.) Ag. —  Yksikotinen; enemmän tai vä

hemmän haarova, toisinaan ryhmistyneillä lehdillä; lh. tavallisesti 6 

kiehkurassaan; siitinpesäkkeet limakuorta vailla; 

k. 30— 40 (— 70) cm; munapesäkk. p. 600—  

900 |x, 1. 500— 790 {Jt; itiö tumman ruskea tai

musta, p. 380— 

500 jx, 1.280— 400 

[x, vahvoilla tylpäh- 

köillä harjanteilla. 

Kuva 4.

Eur. yl. levin

nyt, paikoin run

saasti esiintyvä. 

Aas., Amer. —  

Suom.: Ab, N, Ik, 

Ta, Sa, Kl, Oa, Sb, 

On, Om, Kp, Le, Li.

Vertaa N. opaca 

(<N:o 1).

3. N. mucronata 

A .B r. —  Yksikoti

nen ; runsaasti haa

rova, siirrottavilla 

haaroilla; lh. 6 kieh

kurassaan, kahdesti 

tai siitinpesäkkei- 

tä kantavat kol

masti haarautuneet,

Kuv. 4. N. flexilis. Kuv. 5. N. mucronata. ^ 3-soluisilla lat
vahaaroilla, joiden

päätösolu on 3— 8 kertaa kapeampi lähinnä alempana olevaa; siitin

pesäkkeet Ilmakerrosta vailla; kasvi ei kalkkipitoinen, keskikokoinen;

itiö ruskea tai mustanruskea, p. 260— 360 |x, vahvoilla harjanteilla;

itiön kuori harjanteiden välissä hienosti verkkosuoninen.

Kuva 5.

Eur. laajalti levinnyt. Aas., Afr., Amer. —  Suom. löydetty vain 

Porin luona (St).
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f. Wahlbergiana ( W a l l m .) M ig u l a . — Eroaa päämuodosta sen 

kautta että lehtien latvahaaroja kannattava solu (toisen asteen haarat) 

on yhyt ja siten siitinpesäkkeet tiheään ryhmistyneet.

Kuva 6.

Suomessa löydetty useammassa paikassa kuin päämuoto: N, Ta, Sa, Om.

N. mucronata ja seuraava laji, N. gracilis, ovat lähisukuisia. Kahdesta 

edellisestä lajista ne eroavat sen kautta, että niiden lehtien latvahaarat 

ovat useampisoluisia. Kun ne esiintyvät tyypillisinä, voi ne jo ulkonäöl

tään erottaa toisistaan: N. mucronata on 

tönkeä siirrottavilla haaroilla, N. gracilis, 

kuten nimi sanoo, hento, siro, pitemmillä 

lehdillä ja haaroilla varustettu. Mutta ne 

kun hyvin muuntelevat, niin niiden eri 

muodot usein lähentelevät toisiaan. Varma 

tuntomerkki, jonka perusteella ne mikros

koopin avulla aina voi toisistaan erottaa, 

on lehtien latvahaarain päätösolu, joka 

ensinmainitulla on huomattavan pieni, 

jotta laji sen mukaan on nimensäkin saa

nut (mucro =  pieni kärki, ota).

Mainittua /. Wahlbergiana& pitävät 

muutamat tutkijat eri lajina, N. Wahl- 

bergiana W a l l m .

Yllä mainituille lajeille liki sukua on 

N. translucens, joka on tunnettu muuta

mista Euroopan maista ja Afrikasta, mutta 

yleensä lienee harvinainen. Kaikista Eu

roopan Mte//a-lajeista on se rakenteeltaan 

vahvin; sen lehdet ovat näennäisesti haarau

mattomat, niiden latvahaarat kun ovat niin 

pienet, että paljas silmä niitä tuskin ^ uv* mucronata

erottaa ^  ŷ a^ er̂ iana-

4. N. gracilis ( S m it h ) Ag. — Yksikotinen; hento pitkillä, ka

peilla lehdillä, tavallisesti vaalean vihreä; lh. kahdesti tai kolmasti, jos

kus neljästi monihankaisesti haarottuneet, 2— 3-soluisilla latvahaaroilla, 

joiden päätösolu on tyveltään 2/3 niin leveä kuin lähinnä alempana 

oleva; siitinpesäkkeet Ilmakerrosta vailla; kasvi ei koskaan kalkkipitoi

nen, keskikokoinen; itiö kellanruskea, p. 225— 270 (x, 1. 200— 250 

, heikoilla harjanteilla; kannattaa itiöitä verrattain harvoin.

Kuva 7.
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Eur. laajalti levinnyt. Afr., Amer. ja Uudessa Kaledooniassa. —  

Suom.: Ab, N, Ta.

Vert. N. mucronata (N:o 3).

5. N. batrachosperma ( R e i - 

c h e n b .) A. B r. —  Yksikotinen; pie- 

nikasvuinen, usein vain 4— 5 cm kor

kea, ylemmät lehtikiehkurat tavallisesti 

tiheään ryhmistyneet; lh. 8 (harvemmin 

6— 7) kiehkurassaan, kahdesti tai joskus 

kolmasti haarautuneet, 2-soluisilla latva- 

haaroilla; siitinpesäkkeet ohuen lima- 

kerroksen ympäröimät; kasvi usein jo

honkin määrin kalkkipitoinen; muna- 

pesäkk. p. 300:aan (i, 1. 220— 270 [X; 

itiö tummasti punanruskea tai melk. 

musta, p. 200 — 280 (tavall. 220) |x, 

terävillä harjanteilla; itiön kuori hieno- 

pilkkuinen.

Kuva 8.

Eur. harv. P. Amer., Austr. •— 

Suom.: N, Ta.

Tämä laji on Euroopan Nitella- 

lajeista pienin ja enimmin levän nä- 

Kuv. 7. N. gracilis. köinen. Sen johdosta sekä myöskin

ulkomuotonsa kautta yleensä voi sen 

helposti kaikista muista lajeista erottaa.

6. N. hyalina (DC) Aa. —  Yksikotinen; lh. ryhmistyneet, 8 

kiehkurassaan, kahdesti jakautuneet, niiden tyvessä kiehkura yksinker

taisesti haarautuneita apu- 

ehtiä, joita luvultaan tavalli

sesti 16; siitinpesäkkeet 

ohuen limakerroksen ympä

röimät; kasvi usein kalkki

pitoinen, tavallisesti keski

kokoinen ; itiön kierteiset 

peitinsolut väriltään punaiset; 

itiö mustanruskea, p. 300—

350 (x,l. 280— 320 jx, hei

koilla, mutta selvästi esiin

tyvillä harjanteilla.

Kuva 9. Kuv. 8. N. batrachosperma.
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Euroopan laajimmalle levinnyt Nitella- 

laji, samalla kumminkin harvinainen. Aas., Afr., 

Amer. ja Austr. — Suom. Porvoon luona (N).

Ulkomuodoltaan tämä laji johonkin 

määrin on edellisen näköinen, mutta on sitä 

tavallisesti koko joukon suurempi. Tärkein 

tuntomerkki, joka sen kaikista muista lajeista 

erottaa, ovat apulehdet varsinaisten lehtien 

tyvellä. Ne kun ovat alaskäänteiset ja varsi

naiset lehdet, kuten tavallista, kääntyneet ylös

päin, näyttävät paljaalle silmälle lehtikiehku- 

rat olevan alla keskustansa kokoon pu

ristetut.

Kuv. 10. T. nidifica.

Kuv. 9. N. hyalina.

2. Suku. Tolypella
(A. B.) v. L e o n h .

7. T. nidifica (M u l l .) 

v. L e o n h . — Yksikotinen; 

hento, vaalean tai ruskean 

vihreä; pesäkkeettömät leh

det haaraumattomat, taval

lisesti 5-soluiset pitkällä, tyl

pällä päätösolulla, pesäkeleh- 

det tavallisesti yhteen ker

taan haarautuneet; kasvi har

voin kalkkipitoinen; munape- 

säkk. p. 500— 550 jx; itiö 

tummasti punanruskea, p.
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390— 480 [x, 1. 340— 450 |x, selvään esiintyvillä, tylpillä harjanteilla; 

itiön kuori sileä.

Kuva 10.

Eur. tavataan makeassa ja murtovedessä Saks., Ven., Skand.r 

Tansk., Irl. ja Ransk. — Suomessa meren rannikolla murtovedessä: 

Ab, N, St, Oa, Om.

3 Suku. Tolypellopsis (v. Leonh.) M igu la .

8. T. stelligera (B a u e r ) M ig u l a . —  Kaksikotinen; lh. 2— 3- 

niveliset, tavall. vain ensimmäinen nivel kannattava yhden tai harvem

min kaksi lehdykkää; k. 80:een cm, varsi 

1— 2 mm läpimitaten; munapesäkk. p. 

1200— 1400 [x, latvus variseva; itiö rus

kea terävillä harjanteilla, p. 760 jx, 1. 550 

|x; itiöt kypsyvät sangen harvoin; kasvin 

alaosissa mudan peittäminä omituisia pie

niä, valkoisia, tähtimäisiä, vararavintoa 

sisältäviä mukuloita.

Kuva 11.

Eur. tavattu harvinaisena, mutta 

runsaasti esiintyvänä monessa maassa. —  

Suomessa lammikoissa Tammisaaren ja Por

voon luona (N).

Suku Tolypellopsis käsittää vain tä

män ainoan lajin. Se on ulkomuodoltaan 

Kuv. 11. T. stelligera. b. mu- suurikasvuisen Tolypellan näköinen. Tä- 

kuloita kannattavia hapsijuuria, män suvun lajeista se m. m. eroaa sen
c. juurimukuloita. . ,, .... .... , ,

kautta, että munapesakkeen latvus on vain

5-soluinen. Helposti tunnettava se on

myös valkoisista, tähtimäisistä mukuloistaan kasvin maanalaisissa osissa.

4 Suku. Lamprothamnus A. Br.

L. alopecuroides (Del.) A. Br. — Yksikotinen; harvahaarainen, ulko

muodossaan usein lähennellen Ch. crinitaa ; lh. 8 kiehkurassaan, tankeita, siirrot- 

tavia, nivelkohdissa usein polvikkeisia, sangen ohuita, tavall. 5-nivelisiä; lehdy-
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kät ohuita, neulamaisia; korvakkeet yhdessä 

kiehkurassa, pitkiä, ohuita, suippoja, niiden 

luku usein suurempi kuin varsinaisten lehtien 

kiehkurassa; kasvi keskikokoinen tai pienempi; 

munapesäkk. p. 650— 800 ,1. 410—500 [X; itiö

melkein musta, p. 535—620 [A, 1. 320—400 [i-, 

heikoilla harjanteilla; kasvin maanalaisissa osissa 

pieniä, valkoisia mukuloita.

Kuva 12.

Eur. löydetty Saksassa, (Pommeri ja 

Schleswig-Holstein), Skand., Tansk., Engl. 

(Wight), Ransk., Esp. ja Ital.; tunnettu myös 

P. Afrikasta.

5 Suku. Chara  Vaill.

9. Ch. coronata Ziz. — Yksikoti- 

nen; vaaleanvihreä, kuoreton, sangen haa- 

rainen, muodostaen tiheitä pensaita; lh.

8— 11 (tavall. 9— 10) kiehkurassaan, 2—

5-niveliset, kaikki nivelet lehdyköitä kan- j^uv 12. L. alopecuroides. 

liattavat; lehdykät vain lehden yläpinnalla

kehittyneet, ylimmät muodostaen 

lehden päätönivelen kanssa kolmi- 

haaraisen latvakkeen, pesäkkeitä kan- 

tavain nivelten lehdykät noin muna

pesäkk. pituiset; korvakkeet yhdessä 

kiehkurassa, hyvin kehittyneet, lu

vultaan yhtä monta kuin lehtiä kieh

kurassa; kasvi harvoin kalkkipitoi

nen; k. 10— 40 cm; siittiöpesäkk. 

250— 280 |x; munapesäkk. p. noin 

750 jx, 1. noin 440 |x; itiö kalkkikuorta 

vailla, melkein musta, p. 420— 550 

[x, 1. noin 320 jx, 8— 9 (harv. 10) 

tylpällä, matalalla harjanteella.

Kuva 13.

Eur. monessa massa. Aas., 

Afr., Amer. ja Austr. —  Suomessa 

Kuv. 13. Ch. coronata. Porvoon lähistössä (N).
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Kaksi tuntomerkkiä: korvakkeet yhdessä ainoassa kiehkurassa ja 

varsi kuoreton, erottavat tämän lajin kaikista muista Chara-lajeista. 

Viimeksi mainitun omituisuuden ja myös muutoin ulkonäön puolesta se 

lähentelee Mfe//a-lajeja.

10. Ch. crinita W a l l r . —  Kaksikotinen; varsi ohut, harva-

haarainen, tiheäpiikkinen ryhmistyneillä, neulamaisilla, terävillä, pitkillä

piikeillä; kuoren solurivien luku yhtä suuri kuin lehtien luku kiehku

roissa; lh. lyhyet, 8— 11 kiehkurassaan, ohuet, varren nivelvälejä ly- 

hemmät, tavallisesti 5— 6-niveliset, nivelet paitsi latvimmaista kuorelli- 

set; lehdykät ylfympäri lehden yhtä kehittyneet, ohuet, piikkien tapai

set; korvakkeet kahdessa kiehkurassa, piikki- 

mäiset; kasvi verrattain harvoin kalkkipitoi

nen, keskikokoinen tai matalampi, 5 tavalli

sesti korkeampikasvuinen; siittiöpesäkk. 560

— 700 jx; munapesäkk. toisessa —  nel

jännessä lehtinivelessä, muodoltaan ja kool

taan vaihtelevia, p. 550— 850 jx, 1. 360— 

550 {x, lyhyellä, leveällä latvuksella; itiö 

kalkkikuorta vailla, musta, p. 360 —600 [x, 

1. 200— 400 [x, 11 — 12 heikolla, terävällä 

harjanteella; itiö kehittyy tavall. partenoge- 

neetisesti, .cf exemplaarit kun ovat harvi

naisia.

Kuva 14.

Eur. meren rannoilla yl. levinnyt, sisä

maassa suolaseuduissa harvinainen; tavataan 

useimmissa Euroopan maissa. Aas., Afr., P. 

Amer. —  Suom.: Ab, N, St.

Tämä laji on ainoa pohjois-Euroopassa 

tavattu Isostichce-ryhmän laji. Se on sangen 

muunteleva, mutta tunnetaan yleensä helposti 

siitä, että sen varsi on hyvin runsaspiikkinen, suipoilla, pitkillä piikeillä

varustettu. —  Se elää vain suolapitoisessa vedessä. Itämeren ja Suo

menlahden rannoilla ei se liene varsin harvinainen; Pohjanlahdessa 

on pohjoisin löytöpaikka Suomen puolella Merikarvialla Satakunnassa, 

Ruotsin puolella Uplannissa.

11. Ch. ceratophylla W a l l r . —  Kaksikotinen; varsi vahva, 

sangen runsaasti haarova, karhea, hapras, haarojen latvat usein puner

tavat; kuoren solurivejä kaksi kertaa niin monta kuin lehtiä kiehku

roissa, keskirivit vahvemmin kehittyneet; piikit ei varsin tiheässä, ta

vallisesti paksut, usein pulleat; lh. 6— 7 kiehkurassaan, sangen vahvat,

Kuv. 14. Ch. crinita.
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paksulla, usein pullealla päätösolulla; lehdykät 

sangen vahvat, ylt'ympäri lehden kehittyneet; 

korvakkeet kahdessa, harvoin kolmessa kiehku

rassa, hyvin kehittyneet; k. noin 25— 30 cm tai 

suurempi; siittiöpesäkk. 800— 1000 (j l ; munape

säkk. p. noin 1300 [x, 1. noin 800 (Jt, leveällä 

latvuksella varustetut; itiö vaalean kellanvihreä, 

iso, p. 900 — 1500 (Ji, 1. 600— 700 |x, 14— 16 

harjanteella.

Kuva 15.

Euroopan järvissä ja meren lahdissa, useassa 

maassa. Myös Aasiasta tunnettu. —  Suomessa 

pitkin meren rannikkoa: AI, Ab, N, Ka. St, Oa.

Tämän lajin tuntee hyvin helposti jo ulko

näöstään, se kun on muihin verraten tönkeä, 

vahvakasvuinen. Diplostichce-ryhmässä se on 

ainoa kaksikotinen laji. — Kuten edellinen on 

tämäkin laji levinnyt pitkin Itämeren rannikkoa; 

sen itäisin löytöpaikka on liki Haminaa, pohjoi

sin Sulvan pitäjässä Vaasasta etelään.

12. Ch. intermedia A. B r . — Yksi

kotinen; muodoltaan hyvin vaihteleva, varsi ^ uv‘ cerato~
phylla.

vahva, tavallisesti enemmän kuin 1 mm läpi-

mitaten; kuoren solurivejä kaksi kertaa niin monta kuin lehtiä kieh

kuroissa, keskirivit välirivejä vahvemmat; 

piikit suuruudelleen vaihtelevia, usein

vasta mikroskoopilla huomattavia, toisi

naan hyvin kehittyneet, varren läpimittaa 

pitemmät, yksin tai ryhmissä; lh. 7— 10 

kiehkurassaan, noin 3 cm pitkät, 5— 7-nive- 

liset; lehdykät ylfympäri lehden kehitty

neet, pesäkkeitä kantavien lehtien yläpin

nalla pitemmät kuin alla; korvakkeet kah

dessa kiehkurassa, suuruudelleen vaihte

levia; kasvi melkein aina vahvasti kalkki

pitoinen; k. 40 -50 cm; siittiöpesäkk. noin 

500 [a; munapesäkk. p. 1000— 1200 jjl, 

1. 750 — 850 [x; itiö tummanruskea, harv. 

melk. musta, p. (660-) 700— 820 jx, 1. 440 

Kuv. 16. Ch. intermedia. — 500 h  tava11- 11 vahvalla harjanteella.

Kuva 16.
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paksulla, usein pullealla päätösolulla; lehdykät 

sangen vahvat, ylt'ympäri lehden kehittyneet; 

korvakkeet kahdessa, harvoin kolmessa kiehku

rassa, hyvin kehittyneet; k. noin 25— 30 cm tai 

suurempi; siittiöpesäkk. 800— 1000 (j l ; munape

säkk. p. noin 1300 fx, 1. noin 800 |x, leveällä 

latvuksella varustetut; itiö vaalean kellanvihreä, 

iso, p. 900 — 1500 [x, 1. 600— 700 [x, 14— 16 

harjanteella.

Kuva 15.

Euroopan järvissä ja meren lahdissa, useassa 

maassa. Myös Aasiasta tunnettu. —  Suomessa 

pitkin meren rannikkoa: AI, Ab, N, Ka. St, Oa.

Tämän lajin tuntee hyvin helposti jo ulko

näöstään, se kun on muihin verraten tönkeä, 

vahvakasvuinen. Diplostichce-ryhmässä se on 

ainoa kaksikotinen laji. — Kuten edellinen on 

tämäkin laji levinnyt pitkin Itämeren rannikkoa; 

sen itäisin löytöpaikka on liki Haminaa, pohjoi

sin Sulvan pitäjässä Vaasasta etelään.

12. Ch. intermedia A. B r . — Yksi

kotinen; muodoltaan hyvin vaihteleva, varsi Kuv* 15' cerato~
phylla.

vahva, tavallisesti enemmän kuin 1 mm läpi-

mitaten; kuoren solurivejä kaksi kertaa niin monta kuin lehtiä kieh

kuroissa, keskirivit välirivejä vahvemmat; 

piikit suuruudelleen vaihtelevia, usein

vasta mikroskoopilla huomattavia, toisi

naan hyvin kehittyneet, varren läpimittaa

pitemmät, yksin tai ryhmissä; lh. 7— 10 

kiehkurassaan, noin 3 cm pitkät, 5— 7-nive- 

liset; lehdykät ylfympäri lehden kehitty

neet, pesäkkeitä kantavien lehtien yläpin

nalla pitemmät kuin alla; korvakkeet kah

dessa kiehkurassa, suuruudelleen vaihte

levia; kasvi melkein aina vahvasti kalkki

pitoinen; k. 40 -50 cm; siittiöpesäkk. noin 

500 [x; munapesäkk. p. 1000— 1200 jx, 

1. 750 — 850 |x; itiö tummanruskea, harv. 

melk. musta, p. (660-) 700— 820 |x, 1. 440

Kuv. 16. Ch. intermedia. — 500 h  tava11- 11 vahvalla harjanteella.

Kuva 16.
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Eur. tavallinen suolaisessa vedessä, mutta myöskin makeassa ve

dessä sangen yl. levinnyt, vaan ei runsaasti esiintyvä; useimmissa 

maissa. Tunnettu myös Amerikasta. Suom.: On.

Tämä laji on hyvin likisukua seuraavalle; kun molemmat sangen 

suuresti muuntelevat, lähentelevät niiden eri muodot usein toisiaan. 

Huomattava erilaisuus on siinä, että kun Ch. baltica ei sisällä mitään 

kalkkia, Ch. intermedia n sekä varsi että muut osat ovat vahvasti kalk

kipitoiset. — Ch. intermedia on Suomessa tunnettu vasta yhdestä 

ainoasta löytöpaikasta (Schungu) Äänisen Karjalassa; Ch. baltica, joka 

aina rakastaa suolapitoista vettä, on löydetty muutamissa paikoin Turun 

ja Uudenmaan saaristossa.

Ulkomaisista lajeista ovat mainituille lähisukua Ch. jubata, Ch. 

contrana ja Ch. polyacantha. Viimeksi mainittu näistä on hyvin run- 

saspiikkinen; Ch. jubata on omituisen näköinen sen kautta, että lehdet, 

ovat niin lyhyet (tusk. mm), että ne paljain silmin juuri erottaa.

13. Ch. baltica (F r ie s ) W a h l st . 

Yksikotinen, puhtaanvihreä, suuruudelleen ja 

lehtien pituuteen nähden vaihteleva; kuoren 

solurivejä kaksi kertaa niin monta kuin leh-
m

tiä kiehkuroissa, keskirivit välirivejä vahvem

mat, usein sangen runsaspiikkiset; piikit vaih- 

televia, yksinäisiä tai useammin ryhmistyneet; 

lh. 7— 11 kiehkurassaan, 5 mm— 10 cm 

pitkät; korvakkeet kahdessa kiehkurassa, hy

vin kehittyneet; kasvi ei kalkkipitoinen; k. 2 

— 90 cm; siittiöpesäkk. 500— 800 |x; mu

napesäkk. 1300:aan [x pitkät; itiö aivan mus

ta, kalkkikuoreton, p. 700— 800 |x, 1. 450 

— 500 {ji, 11— 14 vahvalla harjanteella.

Kuva 17.

Eur. ainoastaan meren rannoilla, suo

laisessa tai murtovedessä, Saks. (Itämeren 

rann.), Ruots. ja Engl.; tunnettu myös Ame

rikasta. — Suom.: Ab, N.

Vert. Ch. intermediaa (N:o 12).

14. Ch. horrida W a h l s t . —  Yksi

kotinen; suuruudelleen vaihteleva, yl. joks. 

tanakka, vahvavartinen, verrattain harvahaa- 

rainen; kuoren solurivejä kaksi kertaa niin

Kuv. 17. Ch. baltica. monta kuin lehtiä kiehkuroissa, keskirivit vä-
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lirivejä (vähän) heikommat, usein runsaspiikkiset; piikit ryhmistyneet, 

pitkästi neulamaiset, tankeat ja siirrottavat, saman ryhmän piikit hyvin 

eripitkät; lh. usein 9 kiehkurassaan; lehdykät ylfympäri lehden kehit

tyneet, takapinnalla vähintäin puoli kertaa niin pitkät kuin etupuolella; 

korvakkeet kahdessa kiehkurassa, hyvin kehittyneet; kasvi ei ensinkään 

tai joskus vähän kalkkipitoinen; munapesäkk. p. 1200— 1350 {x, 1. 600

— 700 jx; itiö tummanruskea, p. 700— 800 [x, matalilla, tylpillä har

janteilla.

Eur. vain Itämeren rannikoilla, Saks., Tansk. 

ja Ruots. ja lisäksi Wight-saarella. — Suom. :

AI, N.

Ch. horrida ei koskaan esiinny makeassa 

vedessä; yleensä ei sitä tavata muualla kuin 

Itämeressä. Se lienee Suomen rannoilla esiin

tyvistä C/mra-lajeista harvinaisin, tähän asti löy

detty vain Ramsholman luona Ahvenanmaalla ja 

Fagervikissä Uudellamaalla. Se voi toisinaan 

ulkomuodoltaan olla hyvin Ch. crinitan näköi

nen. Vastakohtana tälle on se yksikotinen ja 

kuuluu Diplostichce-ryhmään.

Ulkomaiset likisukuiset lajit, Ch. foetida, 

maapallon ehkä laajimmalti levinnyt ja tavalli

sin Chara-laji, ja Ch. crassicaulis eroavat tästä 

sen kautta, että niillä piikit useimmiten ovat vä

hän kehittyneet, lyhyet ja paksut, aina yksi

näiset; Ch. rudis tunnetaan kuoren rakenteesta, 

välirivit kun ovat hyvin vahvasti esiintyvät. E- 

nimmin Ch. horridan näköinen on Ch. hispida.

Tämä, joka on Euroopan suurin ja vahvin 

C/zara-laji, elää makeassa vedessä ja esiintyy 

usein, missä sitä löytyy, suurissa joukoin.

15. Ch. aspera ( D e t h .) W i l d e n . —

Kaksikotinen ; varsi ohut, hento, ei varsin run

saasti haarova; kuoren solurivejä (tavallisesti) 

kolme kertaa niin monta kuin lehtiä kiehku

roissa; varren piikit vaihtelevia, useimmiten sel

västi huomattavia; lh. 7— 8 kiehkurassaan, san

gen lyhyet, tavall. 6— 7-niveliset; lehdykät ylfympäri lehden kehitty

neet, takapinnalla usein yhtä pitkät kuin etupuolella; korvakkeet kah

dessa kiehkurassa, hyvin kehittyneet; kasvi kalkkipitoinen; k. 15— 20
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(— 40) cm; siittiöpesäkk. isot, 550— 750 |x; munapesäkk. pienet, p. 

750— 900 j j l , l. 400— 550 jx; itiö musta, p. 500-650 jx, 1. 280— 

400 jx, 11— 13 matalalla, tylpällä harjanteella; kasvin maanalaisissa 

osissa, mudan peitossa, pieniä, pyöreitä, valkoisia mukuloita, tavallisesti

4 kimpussa.

Kuva 18.

Eur. kaikissa maissa yl. levinnyt sekä makeassa että erittäinkin 

suolaisessa vedessä. Aas., Afr. ja P.-Amer. — Suom.: AI, Ab, N,

Ka, St, Oa, On, Om, Ob.

Tämä laji on kasvultaan hen

to, yleensä hennoimpia CharaAa- 

jeja, mitä löytyy. Se erotetaan hel

posti kahdesta seuraavasta lajista, 

jotka myös kuuluvat ryhmään Tri- 

plostichce. Lajin huomattavimpia 

tuntomerkkejä ovat sen maanalai

sissa osissa kehittyvät pienet, val

koiset mukulat. — Suomessa esiin

tyy Ch. aspera murtovedessä pit

kin Itämeren rannikkoa Lavansaa

relta Suomenlahdessa aina Oulun 

tienoille. Makeassa vedessä kasva

vana sitä on tavattu Paraisissa ja 

Äänisen Karjalassa.

16. Ch. fragilis D e s v . —  

Yksikotinen; varsi hento; kuo

ren solurivejä kolme kertaa niin 

monta kuin lehtiä kiehkuroissa,

keski- ja välirivit yhtä kehitty

neet; varsi sileä, aivan piikitön; 

lh. 6 —9 (tavall. 7— 8) kiehku

rassaan, ohuita, tavall. pitkiä, kui

vina kuten varsi hapraita; lehdy

kät vähän kehittyneet, varsinkin 

lehtien takapinnalla usein surkas- 

Kuv. 19. Ch. fragilis. tuneet, munapesäkkeitä kantavien

lehtien lehdykät lehden etupuo

lella toisinaan pesäkkeiden pituiset tai pitemmät; korvakkeet kahdessa 

kiehkurassa, vähän kehittyneet, pienet; k. 15 -60 cm; siittiöpesäkk.

noin 300 (x; munapesäkk. p. 800— 1000 jx, 1. 590— 700 [x; itiö musta,

p. 500— 700 [x, 1. 350— 400 (x, 12— 14 matalalla harjanteella.
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Kuva 19.

Eur. yl. levinnyt kaikissa maissa; myös tunnettu kaikista muista 

maanosista. —  Suom.: AI, Ab, N, Ta, Sa, Kl, Sb, On, Le.

Ch. fragilis lienee Suomen Chara-lajeista yleisin. Se on hel

posti jo ulkonäkönsä kautta muista lajeista eroitettava. Piikkejä ei sillä 

ole laisinkaan, vaan on sen kuori aivan 

sileä. Vain seuraava laji voi erehdyt- 

tämään asti ulkomuotonsa puolesta olla 

sen näköinen.

17. Ch. delicatula A  g . — Yksi

kotinen ; lähentelee edellistä lajia, mutta 

eroaa siinä, että kuoren keskirivit ovat 

välirivejä vahvemmat ja kannattavat pie

niä kyhmyjä tai piikkejä; lh. tavalli

sesti ohuet ja pitkät, 7— 8 kiehkuras

saan ; pesäkkeettömien lehtien lehdykät 

surkastuneet tai puuttuvat kokonaan, pe

säkkeitä kantavien tavallisesti munape

säkkeitä vähän pitemmät; korvakkeet hy

vin kehittyneet; itiö pienempi kuin 

edellisellä lajilla, p. 500 — 600 [x, 11 

— 12 vähän vahvemmalla harjanteella.

Kuva 20.

Eur.: Saks., Sveits., Alankom.,

Ransk., Engl. ja Ruots.

a bulbillifera A. B r. —  Hento, 

heikosti kalkkipitoinen; kasvin maan

alaisissa osissa pieniä, valkoisia muku

loita.

Suom.: N, Ta, On.

fJ verrucosa. —  Suurempikasvuinen, tanakampi, vahvemmin 

kehittyneillä kuoren keskiriveillä ja kyhmyillä, usein vahvasti kalkki

pitoinen; maanalaisia mukuloita puuttuu.

Suom.: Ta, Kb, Kp.

Kuv. 20. Ch. delicatula 
8 verrucosa.



Suomen kasvitieteellisten alueitten nimet.

Ab — Regio aboensis.

AI =  Alandia.

Ik — Isthmus karelicus.

Im =  Lapponia imandrensis. 

Ka =  Karelia australis.

K b =  Karelia borealis.

Kk =  Karelia keretina.

K1 =  Karelia ladogensis.

Kp =  Karelia pomorica.

Ks =  Kuusamo.

Le =  Lapponia enontekiensis. 

Li =  Lapponia inarensis. 

Lkem =  Lapponia kemensis. 

Lmur =  Lapponia murmanica. 

Lp =  Lapponia ponojensis.

Lt =  Lapponia tulomensis. 

Lv =  Lapponia varsugensis. 

N == Nylandia.

Oa Ostrobottnia australis. 

Ob — Ostrobottnia borealis. 

Ok =  Ostrobottnia kajanensis

01 =  Karelia olonetsensis. 

Om =  Ostrobottnia media.

On — Karelia onegensis.

Sa =  Savonia australis.

Sb =  Savonia borealis.

St =  Satakunta.

Ta =  Tavastia australis.

Tb =  Tavastia borealis.
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