
KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT 

Joroinen Frugård 23.7.2010 

Levälahden metsälaidun (lohkoon kuuluvaa luonnontilaista rantaniittyä ei inventoitu) 

 

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 

haapa (Populus tremula) isojakin 

harmaaleppä (Alnus incana) 

hieskoivu (Betula pubescens) 

kuusi (Picea abies) 4 varovasti harvennettu 

mänty (Pinus sylvestris) 

rauduskoivu (Betula pendula) 

 

Itiökasvit 

metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) 4 

seinäsammal ja metsänliekosammal 3 

 

Heinät ja sarat 

koiranheinä (Dactylis glomerata) N 

nuokkuhelmikkä (Melica nutans) 

nurmilauha (Deschampsia caespitosa) N 3-4 

punanata (Festuca rubra) 

timotei (Phleum pratense) N 

 

Ruohovartiset 

ahomansikka (Fragaria vesca) 

aitovirna (Vicia sepium) 

heinätähtimö (Stellaria graminea) 

käenkaali (Oxalis acetosella) 4 

lehtomatara (Galium triflorum) 

lillukka (Rubus saxatilis) 

metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) 1 

metsätähti (Trientalis europaea) 

mustikka (Vaccinium myrtillus) 

niittyleinikki (Ranunculus acris) 

nokkonen (Urtica dioica) N 

nurmitädyke (Veronica chamaedyrs) 

oravanmarja (Maianthemum bifolium) 

paimenmatara (Galium album) 

pihatähtimö (Stellaria media) N 

pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 

puna-apila (Trifolium pratense) N 

rohtotädyke (Veronica officinalis)  

siankärsämö (Achillea millefolium) 

suo-ohdake (Cirsium palustre) 

suo-orvokki (Viola palustris) 



valkoapila (Trifolium repens) N 

vuohenputki (Aegopodium podagraria) N 

 

Päiväperhoset 

V = vaeltaja, U = uhanalainen, R = rauhoitettu, alleviivattu = harvinainen / muuten huomionarvoinen laji 

 

Amiraali (Vanessa atalanta) V useita! 

Ketosinisiipi (Plebeius idas) 

Lanttuperhonen (Pieris napi) 

Lauhahiipijä (Thymelicus lineola) 

Naurisperhonen (Pieris rapae) V 

Neitoperhonen (Nymphalis io) 

Nokkosperhonen (Nymphalis urticae) 

Suokeltaperhonen (Colias palaeno) 

Sitruunaperhonen (Gonepteryx rhamni) 

Suruvaippa (Nymphalis antiopa) 

Tesmaperhonen (Aphantopus hyperantus) 

 

yht. 11 lajia / 1 laskentakerta, joista 3 harvinaista / muuten huomionarvoista 

 

Yöperhosista havaittiin horsmakiitäjän toukka lohkolla 2. 

 

Eniten perhosia ja perhoslajeja oli lohkon 5A päädyssä sijaitsevalla kukkealla rantaniityllä sekä lohkojen 5 

ja 8 reunassa pelto-ohdakekasvustoissa. 

 

Lintuhavaintoja 23.7.2010 

Haarapääsky 

Harakka 

Harmaasieppo 

Härkälintu 

Hömötiainen 

Kalasääsken pesäpuu (lohkolla 7) 

Kurki (lohkolla 5A) 

Mustapääkerttu (rantalehdossa kartanon lähellä) 

Palokärki (hakkuujälkiä lohkolla 8) 

Pohjantikka (lohkolla 8) 

Punarinta 

Puukiipijä 

Ruokokerttunen 

Ruskosuohaukka (saalistava koiras lohkolla 5A) 

Sepelkyyhky 

Sirittäjä (poikue) 

Varpunen (piha) 

Västäräkki 

 

Muita eläinhavaintoja 

 

Kontiaisten ja vesimyyrien multakekoja 

Kyykäärmeitä (havaittu tilalla aiemmin) 

Korentoja (runsaasti ja useita eri lajeja) 

 


