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Hentonäkinruoho 
Spädnajas 
Najas tenuissima 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN) EU:n lajikoodi: 1963 

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa riittämätön, heikkenevä  

 
Luonnehdinta 
Hentonäkinruoho on 5–40 cm korkea yksivuotinen, loppu-
kesällä havaittavissa oleva uposkasvi. Sen varsi on haarai-
nen, hento ja sileä. Lehdet ovat jäykät ja sukasmaisen ohuet. 
Niiden tyvellä on selvä korvake. Lähilajin notkeanäkinruo-
hon (Najas flexilis) lehdet ovat hieman leveämmät, pehmeät 
ja korvakkeettomat. Lajin siemenet säilynevät pohjaliet-
teessä jopa vuosikymmeniä. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Hentonäkinruoho kasvaa yleensä rehevähköissä, mutta kir-
kas- ja neutraalivetisissä järvissä liejuisella siltti–savipoh-
jalla, harvemmin lievästi suolaisessa murtovedessä jokisuis-
toissa tai matalissa merenlahdissa. Useimmilla kasvupai-
koilla on pohjavesivaikutusta. Hentonäkinruoho on koko 
levinneisyysalueellaan erittäin harvinainen ja maailmanlaa-
juisesti arvioiden yksi Suomen harvinaisimpia putkilokas-
veja. Nyky-esiintymiä on parissakymmenessä järvessä 
Etelä- ja Kaakkois-Suomessa sekä kahdessa Suomenlahden 
jokisuistossa. 
 

Nykytila ja uhkatekijät 
Hentonäkinruoho kasvaa yleensä rehevähköissä, mutta kir-
kas- ja neutraalivetisissä järvissä liejuisella siltti–savipoh-
jalla, harvemmin lievästi suolaisessa murtovedessä jokisuis-
toissa tai matalissa merenlahdissa. Useimmilla kasvupai-
koilla on pohjavesivaikutusta. Hentonäkinruoho on koko 
levinneisyysalueellaan erittäin harvinainen ja maailmanlaa-
juisesti arvioiden yksi Suomen harvinaisimpia putkilokas-
veja. Nykyesiintymiä on parissakymmenessä järvessä Etelä- 
ja Kaakkois-Suomessa sekä kahdessa Suomenlahden joki-
suistossa. 
 
Hoitosuositukset 
Suomella on erityinen vastuu tämän kansainvälisen harvi-
naisuuden suojelussa. Näkinruohojärvien tilaan tulee kiinnit-
tää huomiota ja estää umpeenkasvua. Lajin kasvupaikoille 
tulee järjestää sekä veden ja pohjan laadun että itse näkin-
ruohopopulaatioiden seuranta. Seurannan avulla voidaan 
selvittää sekä luontaisia että ihmisen aiheuttamia vaihteluita 
ja niiden syitä. Veden laatua tulee seurata myös valuma-alu-
eilla ja estää niiltä tulevien ravinteiden sekä humus- ja kiin-
toaineiden pääsy näkinruohojärviin. Hentonäkinruohon et-
sintää sopivanoloisilta järviltä tulee tehostaa. Erilaisten hoi-
totoimien vaikutuksista tarvitaan lisätietoja. 
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