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21.10.2020 
 

1  JOHDANTO 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä selvityksen Kouvolan 

Lappalanjärvellä esiintyneen uhanalaisen, luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan 

Hentonäkinruohon (Najas tenuissima) tilasta. Lajia on tavattu Lappalanjärvellä 

Nisonksenlahdelta ja Käyräjoen suun alueelta. Edellisistä kartoituksista (vuosina 2006 ja 

2011, ks. Issakainen ym. 2011) on kuitenkin jo aikaa, ja lajin tunnetut esiintymisalueet ovat 

kärsineet ruovikoitumisesta ja umpeenkasvusta. Jo vuosien 2006 ja 2008 kartoituksissa 

lajin arvioitiin Lappalanjärvellä taantuneen esiintymisalueiden kaventumisen seurauksena. 

Ruovikoituminen oli edennyt muutamissa vuosissa yli lajin tunnettujen esiintymispaikkojen, 

tehden niistä lajille elinkelvottoman. Lisäksi veden sameuden arvioitiin rajoittavan 

syvyyssuunnassa lajin esiintymistä, vaikka lajille soveltuvaa pohjaa olisikin ollut tarjolla. 

Viimeisimmät havainnot lajista ovat vuodelta 2008 Nisoksen lahdelta, jossa laajin 

esiintymä oli lahden länsirannalla noin kahden aarin alueella (n. 20 versoa) ja yksittäisiä 

versoja havaittiin raivaamalla auki pidetyillä asuntojen ja mökkien rannoilla. 

 

 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Hentonäkinruohon esiintymistä kartoitettiin Lappalanjärvellä kahdella osa-alueella, jotka 

olivat Nisoksen lahti ja Niinistö/Koivuranta (kuva 1 B). Kartoitus tehtiin 31.7.2020. 

Kartoituspaikat olivat samat kuin aikaisemmin (Issakainen ym. 2011) (kuva 1 C). Lisäksi 

valittiin kaksi uutta seurantapaikkaa, joista toinen oli Nisoksen lahden suuaukko ja toinen 

Niinistö/Koivurannan alueella sijaitseva hiekkasärkkä (kuva 1 B). Uusien paikkojen valinta 

tehtiin alueella etukäteen tehtyjen pohjan ja kasvillisuuden luotauksen perusteella, jotka 

antoivat viitteitä mahdollisista hentonäkinruohon esiintymispaikoista. Kartoitusajankohtana 

vallitsi suhteellisen kova koillisen puoleinen tuuli. Nisoksen lahden vesi oli sameahkoa, ja 

vaakatason näkyvyys oli noin 20 cm. 

 

Kaikuluotaamalla selvitettiin paitsi potentiaalisia hentonäkinruohon kasvupaikkoja niin 

myös Nisoksen lahden vesikasvillisuuden runsautta. Luotaukset auttoivat kohdentamaan 

maastokartoituksia niille alueille, joissa kasvillisuutta oli runsaasti. Työssä käytettiin 

Lowrancen 200 KHz:n kaikuluotainta. 



_______________________________________________________________________________

2 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 497/2020 

 

Kuva 1 A-C. Hentonäkinruohon kartoituspaikat Lappalanjärvessä vuonna 2020 (kuva B). 
Kartoituspaikat 1-7 olivat Nisoksenlahdella ja kartoituspaikat 8-10 Niinistö/Koivuranta alueella. 
Kuvassa C on aikaisempien kartoitusten paikkoja ja tuloksia (Issakainen ym. 2011). Uusia 
kartoituspaikkoja olivat paikat 7 ja 8-9 välinen alue. 

 

Nisoksella kartoituspaikkoja oli seitsemän kappaletta ja Niinistö/Koivuranta alueella kaksi 

kappaletta (Taulukko 1). Kartoitukset tehtiin snorklaamalla. Kartoitusalueen koko arvioitiin 

silmämääräisesti. 
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Taulukko 1. Kartoituspaikat vuonna 2020, niiden koordinaatit, syvyysvaihtelu ja kartoitettu pinta-ala.  
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3  TULOKSET 
 
Nisoksen lahti 

Kuva 2. Nisoksen lahti ja kartoituspaikat (1-7). Nuolet kuvaavat kartoitetun alueen laajuutta. 
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Kartoituspaikka 1 
Kartoituspaikka oli ruovikon edusta (Phragmites australis). Ruovikko ulottui noin 10 metrin 

etäisyydelle rannasta (Kuva 3). Ruovikon edessä esiintyi ulpukkaa (Nuphar lutea) ja 

vesitatarta (Persicaria amphibia). Hentonäkinruohon kartoitus tehtiin näiden kelluslehtisten 

kasvuston ulko-osassa ja siitä ulospäin 0,6 – 1,5 metrin syvyydeltä. Kartoitettu alue oli noin 

10 x 50 metriä. Pohja oli pehmeää kelluslehtisten kasvustojen ulkopuolella ja 

vesikasvillisuus koostui yksittäisistä nuottaruoho (Lobelia dortmanna) yksilöistä. 

Hentonäkinruohoa ei havaittu. 
 

Kuva 3. Kartoituspaikka 1. 
 
Kartoituspaikka 2 
Kartoituspaikka oli muutaman kymmenen metrin päässä rannasta. Rannalla ruovikon 

edustalla oli ulpukkaa. Hentonäkinruohon kartoitus tehtiin ulpukkakasvuston ulko-osasta 

ulospäin. Kartoitetun alueen koko oli noin 20 x 50 metriä. Alueen rannan puoleinen osa oli 

noin 0,5 metrin syvyistä pehmeää pohjaa, jolla pääasiallisena lajina esiintyi hapsiluikka 

(Eleocharis acicularis) suhteellisen tiheänä kasvustona (peittävyys noin 80 %). Muita lajeja 

oli mm. kolmihedevesirikko (Elatine triandra) ja järvisätkin (Ranunculus peltatus ssp. 

peltatus). Alue syveni kohti avoveden osaa. Kartoitus tehtiin 1,3 metrin syvyyteen asti. 

Kasvillisuus loppui kokonaan noin yhden metrin syvyydelle. Tätä syvemmällä pohja oli 

pehmeää. Hentonäkinruohoa ei havaittu. 
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Kartoituspaikka 3 

Kartoituspaikka oli ruovikon edusta ja sen molemmin puolin olevat asutusten edustalta 

niitetyt paljaat rannan alueet (Kuva 4). Kartoitetun alueen koko oli noin 20 x 20 metriä ja 

syvyys 0,4-0,6 metriä. Pohja oli pehmeää ja pääasiallinen laji oli hapsiluikka (Eleocharis 

acicularis). Muita lajeja olivat mm. järvisätkin ja tummalahnanruoho (Isoëtes lacustris). 

Hentonäkinruohoa ei havaittu. 
 

Kuva 4. Kartoituspaikka 3. 
 
Kartoituspaikka 4 
Kartoituspaikka oli ruovikkorantaa (Kuva 5). Ruovikon edustalla esiintyi ulpukkaa, jonka 

kasvuston ulko-osassa ja edustalla kartoitus tehtiin noin 10 x 150 metrin matkalta. Pohja 

oli pehmeää ja syvyyttä 0,5-0,6 metriä. Pohja oli pääsoin paljas kasvillisuudesta, mutta 

mm. ruskoärviää (Myriophyllum alterniflorum) kasvoi hyvin harvasti. Hentonäkinruohoa ei 

havaittu. 

Kuva 5. Kartoituspaikka 4.
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Kartoituspaikka 5 

Kartoituspaikka oli ruovikkoranta, jonka edustalla esiintyi ulpukkaa (Kuva 6). Kartoitetun 

alueen koko oli noin 15 x 15 metriä ja syvyys oli 0,5-1,5 metriä. Pohja oli pehmeää ja siellä 

esiintyi vesitatar (Persicaria amphibia), ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum) ja palpakko 

(Sparganium sp.) kasvustoja. Hentonäkinruohoa ei havaittu. 
 

Kuva 6. Kartoituspaikka 5. 
 
Kartoituspaikka 6 

Kartoituspaikalla esiintyi ruovikkoa kapealla kaistaleella (Kuva 7). Pohja oli pinnan ja 0,2 

metrin välisellä alueella soraa, jonka jälkeen soran päälle oli muodostunut pehmeää 

pohjaa, jossa ei käytännössä esiintynyt kasvillisuutta. Kartoitettu alue oli noin 5 x 10 

metriä. Hentonäkinruohoa ei havaittu. 
 

Kuva 7. Kartoituspaikka 6. 
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Kartoituspaikka 7 

Kartoituspaikka sijaitsi Nisoksen lahden suuaukolla (Kuva 8). Alue oli ruovikkoista. 

Pohjamateriaali oli hiekkaa. Kartoitetun alueen koko oli noin 10 x 10 metriä ja syvyys 0,1-1 

metriä. Alueella esiintyi nuottaruohoa (Lobelia dortmanna), ja pohjalla oli suhteellisen 

runsaasti irtonaista kasvimateriaalia. Hentonäkinruohoa ei havaittu. 
 

Kuva 8. Kartoituspaikka 7. 
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Niinistö/Koivuranta alue 

Niinistö/Koivurannan kartoitusalueet on osoitettu kuvassa 9. 

Kuva 9. Niinistö/Koivuranta alue. Nuolet kuvaavat kartoitetun alueen laajuutta. 
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Kartoituspaikka 8-9 

Kartoituspaikka oli Niinistö/Koivuranta alueella sijaitseva hiekkasärkkä. Pisteet 8 ja 9 olivat 

etukäteen karttapohjalle valitut särkän rajapisteet. Käytännössä pisteiden 8 ja 9 välistä 

aluetta kartoitettiin noin 5 x 350 metrin levyiseltä ja pituiselta matkalta alkaen pisteestä 8. 

Alueen syvyys sen pohjoispäässä oli noin 0,3 metriä. Pohja oli hiekkaa. Pohjalla hiekka 

muodosti dyynimäisiä muodostelmia, mikä viittasi aallokon vaikutukseen ja dynaamiseen 

pohjaan, eikä tällä alueella esiintynyt kasvillisuutta. Etelää kohden syvyys kasvoi ja pohjan 

laatu muuttui hiekkaa pehmeämmäksi, jossa esiintyi ruskoärviöitä. Kartoitetun alueen 

loppupäässä syvyyttä oli 1,7 metriä. Hentonäkinruohoa ei havaittu. 

 

Kartoituspaikka 10 

Kartoituspaikka sijaitsi noin 50 – 15 metrin etäisyydellä osin niitetystä rannasta noin 200 

metriä pitkällä alueella (Kuva 10). Alueen syvyys oli 0,2-1,3 metriä. Pohja oli hiekkaa ja 

pehmeän pohjan sekoitusta, jolla näkyi niitetyn ruovikon jälkiä. Alueen koillisosassa kasvoi 

jonkin verran järvisilopartaa (Nitella cf flexilis) joka oli rihmalevän peitossa. 

Hentonäkinruohoa ei havaittu. 

 
 

Kuva 10. Kartoituspaikka 10 
 
Kaikuluotaukset Nisoksenlahdella 

Nisoksenlahtea luodattiin ennen kasvillisuuskartoituksia lajin aiemmilta esiintymisalueilta. 

Edestakaisia linjoja ajettiin ruovikko- ja ulpukkavyöhykkeen reunasta ulommas lahdelle ja 

luotaushavainnoista muodostettiin kuva vesikasvillisuuden runsaudesta (Kuva 11). 

Uposvesikasvillisuus oli ruovikko- ja ulpukkavyöhykkeen ulkoreunalla ja sitä syvemmällä 

monin paikoin melko harvaa. Lahden eteläosassa oli uposkasvillisuutta paikoin 

kohtalaisesti. Tiheimmät esiintymät havaittiin lahden suualueelta (kartoituspiste 1) sekä 
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matalasta ja niitetystä venerannasta (Kuva 11). Herransaaren rantavyöhykkeestä luodattiin 

vielä pienempi alue, mutta sen vesikasvillisuus todettiin hyvin niukaksi (Kuva 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Kaikuluotaamalla muodostettu arvio uposvesikasvillisuuden runsaudesta 
Nisoksenlahdella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 12. Kaikuluotaamalla muodostettu arvio Herrasaaren rantavyöhykkeen (kartoituspiste 6) 
uposvesikasvillisuuden runsaudesta 
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4  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Hentonäkinruohoa ei havaittu aikaisemmin havaituissa (Kuva 1 C, Issakainen ym. 2011) 

eikä uusissa kartoituspaikoissa vuonna 2020. Kartoituspaikkojen pohjan syvyys vaihteli 

0,1-1,7 metrin välillä. Pohjan laatu oli pääasiassa pehmeä. Poikkeuksena Nisoksen lahden 

pohjoisosa, joka oli soraa, ja Niinistö / Koivuranta alueen hiekkasärkän matala (< 1 metri) 

alue. Rannat olivat ruovikkoisia ja useassa kohtaa ruovikon edustalla esiintyi ulpukkaa. 

Ulpukan edustalla syvyyttä oli usein noin 0,6 metriä. Vesikasvillisuutta oli 0,1-1 metrin 

välisellä alueella. Lajisto oli niukkaa ja pääasiallisia lajeja olivat vesitatar (Persicaria 

amphibia), hapsiluikka (Eleocharis acicularis), nuottaruoho (Lobelia dortmanna), 

järvisiloparta (Nitella flexilis) sekä ärviäkasvustot. 
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