
 
KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT 
Heinävesi Kalliomäki 4.7.2010 
 
Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset 
 
alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa 
VU = valtakunnallisesti uhanalainen 
AU= alueellisesti uhanalainen / sp = silmälläpidettävä, ev = elinvoimainen 
N = typenilmentäjä, liikaravinteisuuden ilmentäjä 
K = karkulainen 
1 = vähän 
2 = kohtalaisesti 
3 = melko runsaasti 
4 = runsaasti, yksi valtalajeista 
 
Puut 
harmaaleppä (Alnus incana) 1 
hieskoivu (Betula pubescens) 
kataja (Juniperus communis) 1 
kuusi (Picea abies) muutama iso + taimia niityn alareunassa 
lehtikuusi (Larix sibirica) ist. 
mänty (Pinus sylvestris) muutama iso 
pihlaja (Sorbus aucuparia) 2 muutama iso 
raita (Salix caprea) muutama iso 
rauduskoivu (Betula pendula) taimia 
 
Itiökasvit 
hiirenporras (Athyrium filix-femina) 
lehtokorte (Equisetum pratense) 
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) 1 
peltokorte (Equisetum arvense) 1 
 
Heinät ja sarat 
jokapaikansara (Carex nigra) 
jäkki (Nardus stricta) 1 katoamassa 
jänönsara (Carex ovalis) 
kalvassara (Carex pallescens) 
keltasara (Carex flava) 
koiranheinä (Dactylis glomerata) N alarinteissä 4 
metsälauha (Deschampsia flexuosa) 
mäkikaura (Avenula pubescens) AU/ev 1 
nurmilauha (Deschampsia caespitosa) N paikoin 4 
nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) 
punanata (Festuca rubra) 
timotei (Phleum pratense) N 
tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum) 4 
 
Ruohovartiset 
aholeinikki (Ranunculus polyanthemos) 3 
ahomansikka (Fragaria vesca) 3 
ahosuolaheinä (Rumex acetosella) 
harakankello (Campanula patula) 3 
heinätähtimö (Stellaria graminea) 
hevonhierakka (Rumex longifolius) N 
hiirenvirna (Vicia cracca) 4 



huopakeltano (Pilosella officinarum) 
huopaohdake (Cirsium helenioides) 
isolaukku (Rhinanthus serotinus) 
kangasmaitikka (Melampyrum pratense) 
karhunputki (Angelica sylvestris) 
keltano (aho-/salokelt.) (Hieracium sp) 
kesämaitiainen (Leontodon hispidus) 3-4 
kevätleinikki (Ranunculus auricomus) 
kevätpiippo (Luzula pilosa) 
kirjopillike (Galeopsis speciosa) 1 
koiranputki (Anthriscus sylvestris) N 
kultapiisku (Solidago virgaurea) 
kumina (Carum carvi) K 
luhtamatara (Galium uligonosum) 
maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata) 
mesiangervo (Filipendula ulmaria) 3 
metsäapila (Trifolium medium) 
metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) 
metsämaitikka (Melahpyrum sylvaticum) 
niittyhumala (Prunella vulgaris) 
niittyleinikki (Ranunculus acris) 4 
niittynätkelmä (Plathyrus pratensis) 4 
niittysuolaheinä (Rumex acetosa) 4 alarinteessä 
nokkonen (Urtica dioica) N 
nurmikaunokki (Centaurea phrygia) 
nurmipiippo (Luzula multiflora) 
nurmitatar (Polygonum viviparum) 2 
nurmitädyke (Veronica chamaedyrs) 
ojakellukka (Geum rivale) 4 alarinteessä 
paimenmatara (Galium album) 4 alarinteessä 
pikkulaukku (Rhinanthus minor) 
poimulehti (Alchemilla vulgaris coll.) 4 
pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 2 
puna-ailakki (Silene dioica) 
puna-apila (Trifolium pratense) N 
puolukka (Vaccinium vitis-idaea) 
päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 
rantamatara (Galium palustre) 
rohtotädyke (Veronica officinalis)  
ruusuruoho (Knautia arvensis) 4 
rätvänä (Potentilla erecta) 3 
rönsyleinikki (Ranunculus repens) 
sarjakeltano (Hieracium umbellatum) 
siankärsämö (Achillea millefolium) 
suo-ohdake (Cirsium palustre) 1 
suo-orvokki (Viola palustris) 1 
syysmaitiainen (Leontodon autumnalis) 
särmäkuisma (Hypericum maculatum) 4 
valkoapila (Trifolium repens) N 
valkolehdokki (Platanthera bifolia) 
voikukka (Taraxacum sp) N 
vuohenputki (Aegopodium podagraria) N 
 
Ei-toivotut hankalat viljelykarkulaiset 
jättiputki (Heracleum sp) 1 ist. mökin pihaan 
 



Pihapiirin perennoja 
juhannusruusu 
lehtoakileija 
ruskolilja 
särkynytsydän 
 
Päiväperhoset 
V = vaeltaja, U = uhanalainen, R = rauhoitettu, alleviivattu = harvinainen / muuten huomionarvoinen laji 
 
Angervohopeatäplä (Brenthis ino) 
Hopeasinisiipi (Plebeius amandus) 
Ketohopeatäplä (Argynnis adippe) 
Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna) U, R 
Lauhahiipijä (Thymelicus lineola) 
Loistokultasiipi (Lycaena virgaurea) 
Mansikkakirjosiipi (Pyrgus malvae) 
Niittyhopeatäplä (Boloria selene) 
Niittysinisiipi (Plebeius semiargus) 
Orvokkihopeatäplä (Argynnis aglaja) 
Pihlajaperhonen (Aporia crataegi) 
Piippopaksupää (Ochlodes sylvanus) 
Ratamoverkkoperhonen (Melitaea athalia) 
Ruskosinisiipi (Plebeius eumedon) 
Tesmaperhonen (Aphantopus hyperantus) 
 
yht. 15 lajia / 1 laskentakerta, joista  
4 harvinaista / muuten huomionarvoista lajia, 1 uhanalainen laji 
 
Muita hyönteishavaintoja 
Liitumittari (Siona lineata) 
Täpläsiilikäs (Parasemia plantaginis) 
Korentoja 
Heinäsirkkoja, hepokatteja 
Muurahaiskekoja 
 
Lintuhavaintoja 
Haarapääsky 
Harmaasieppo (pesi piharakennuksessa) 
Hernekerttu (varoitteleva) 
Hömötiainen 
Lehtokerttu 
Metsäkirvinen (pesä niityllä) 
Pajulintu 
Peippo 
Peukaloinen (niityn reunustien vastapuolella) 
Pikkukäpylintu 
Punarinta 
Pyy (hiekkakylpykuoppia niityllä) 
Sepelkyyhky 
Sinisuohaukka (niityn yllä saalistava koiras) 
Tiltaltti  
Vihervarpunen 
 


