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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) 
hieskoivu (Betula pubescens) 
kuusi (Picea abies) 
mänty (Pinus sylvestris) 
pajupensaat (Salix sp) itäreunassa 
rauduskoivu (Betula pendula) 
 
Itiökasvit 
hiirenporras (Athyrium filix-femina) 
metsäkorte (Equisetum sylvaticum) itäreuna 
 
Heinät ja sarat 
harmaasara (Carex canescens) itäreunassa 
jokapaikansara (Carex nigra) 
jänönsara (Carex ovalis) 4 
keltasara (Carex flava) 
mäkikaura (Avenula pubescens) AU/ev 
niittynurmikka (Poa pratensis) 3 
nurmilauha (Deschampsia caespitosa) N 3 
nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) 
nurmirölli (Agrostis capillaris) 3 
punanata (Festuca rubra) 3 
siniheinä (Molinia caerulea) itäreunassa 
timotei (Phleum pratense) N itäreunassa 
tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum) 4 
 
Ruohovartiset 
ahomansikka (Fragaria vesca) 
aho-orvokki (Viola canina) 
harakankello (Campanula patula) 
heinätähtimö (Stellaria graminea) 4 
hevonhierakka (Rumex longifolius) N 1 
hiirenvirna (Vicia cracca) 
hopeahanhikki (Potentilla argentea) 1 
huopakeltano (Pilosella officinarum) 1 
huopaohdake (Cirsium helenioides) 3 
isolaukku (Rhinanthus serotinus) 1 
kannusruoho (Linaria vulgaris) 1 tien varsi 
karhunputki (Angelica sylvestris) 2 
keltano (aho-/salokelt.) (Hieracium sp) 2 



kesämaitiainen (Leontodon hispidus) 1 
ketosilmäruoho (Euphrasia stricta) 
kevätleinikki (Ranunculus auricomus) 
kevätpiippo (Luzula pilosa) 
kirjopillike (Galeopsis speciosa) 1 
kissankäpälä (Antennaria dioica) 1 
koiranputki (Anthriscus sylvestris) N 
kultapiisku (Solidago virgaurea) 
luhtamatara (Galium uligonosum) 3 
maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata) 1 
maitohorsma (Epilobium angustifolium) 1 itäreuna 
metsäapila (Trifolium medium) 
metsämaitikka (Melahpyrum sylvaticum) 
mustikka (Vaccinium myrtillus) 1 tien varsi 
niittyleinikki (Ranunculus acris) 4 
niittynätkelmä (Plathyrus pratensis) 3 
niittysuolaheinä (Rumex acetosa) 
nurmikohokki (Silene vulgaris) 1 
nurmipiippo (Luzula multiflora) 3 
nurmitädyke (Veronica chamaedyrs) 
ojakellukka (Geum rivale) 
ojakärsämö (Achillea ptarmica) 
oravanmarja (Maianthemum bifolium) 1 
piharatamo (Plantago major) 1 
pikkulaukku (Rhinanthus minor) 1 
puna-ailakki (Silene dioica) 1 
puna-apila (Trifolium pratense) N 
puolukka (Vaccinium vitis-idaea) 1 tien varsi 
rohtotädyke (Veronica officinalis)  
ruusuruoho (Knautia arvensis) 3 
rätvänä (Potentilla erecta) 
rönsyleinikki (Ranunculus repens) 4 eniten itäreunassa 
sarjakeltano (Hieracium umbellatum) 
siankärsämö (Achillea millefolium) 3 
suohorsma (Epilobium palustre) 1 itäreuna 
suo-ohdake (Cirsium palustre) 1 itäreuna 
särmäkuisma (Hypericum maculatum) 3 
vadelma (Rubus idaeus) 1 itäreuna 
valkoapila (Trifolium repens) N 4 
 
Päiväperhoset 
V = vaeltaja, U = uhanalainen, R = rauhoitettu, alleviivattu = harvinainen / muuten huomionarvoinen laji 
 
Hohtosinisiipi (Plebeius icarus) 
Hopeasinisiipi (Plebeius amandus) 
Ketohopeatäplä (Argynnis adippe) 
Ketokultasiipi (Lycaena hippothoe) 
Lauhahiipijä (Thymelicus lineola) 
Loistokultasiipi (Lycaena virgaurea) 
Niittyhopeatäplä (Boloria selene) 
Niittysinisiipi (Plebeius semiargus) 
Orvokkihopeatäplä (Argynnis aglaja) 
Pihlajaperhonen (Aporia crataegi) 
Piippopaksupää (Ochlodes sylvanus) 
Pursuhopeatäplä (Boloria euphrosyne) 
Suokeltaperhonen (Colias palaeno) 



Tesmaperhonen (Aphantopus hyperantus) 
Tummapapurikko (Pararge maera) 
 
yht. 15 lajia / 1 laskentakerta, joista 4 harvinaista / huomionarvoista lajia 
 
 
Yöperhosia 
Keihäsmittari (Rheumaptera hastata) 
Liitumittari (Siona lineata) 
Nokimittari (Odezia atrata) 
Ruutumittari (Chiasmia clathrata) 
 
 
Lintuhavaintoja  
Hömötiainen 
Metsäkirvinen 
Pajulintu 
Peippo 
Punakylkirastas 
Punavarpunen 
Varpushaukka 
Vihervarpunen 
 
 
Muita havaintoja  
naamiokärpänen (Sicus ferrugineus), muurahaispesiä, heinäsirkkoja, hepokatteja, kovakuoriaisia, 
sisiliskoja…  
 
 


