
KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT 

Leppävirta Anttila 6.7.2010 

kalliomäkiniitty talon lähellä  

 

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) 

kataja (Juniperus communis) 

kuusi (Picea abies) 

lehtikuusi (Larix sibirica) (istutettu) 

mänty (Pinus sylvestris) 

pihlaja (Sorbus aucuparia) 

raita (Salix caprea) 

rauduskoivu (Betula pendula) 

tuomi (Prunus padus) 

vaahtera (Acer platanoides) 

 

Pensaat 

koiranheisi (Viburnum opulus) 

punaherukka (Ribes spicatum) K 

 

Itiökasvit 

kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas) 

metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) 

 

Heinät ja sarat 

juolavehnä (Elymus repens) N 

koiranheinä (Dactylis glomerata) N 3 

metsälauha (Deschampsia flexuosa) 

nurmilauha (Deschampsia caespitosa) N 

nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) 4 

nurmirölli (Agrostis capillaris) 4 

punanata (Festuca rubra) 

timotei (Phleum pratense) N 

 

Ruohovartiset 

aholeinikki (Ranunculus polyanthemos) 2 

ahomansikka (Fragaria vesca) 

aho-orvokki (Viola canina) 

ahosuolaheinä (Rumex acetosella) 

aitovirna (Vicia sepium) 

harakankello (Campanula patula) 

heinätähtimö (Stellaria graminea) 

hevonhierakka (Rumex longifolius) N 

hiirenvirna (Vicia cracca) 



hopeahanhikki (Potentilla argentea) 

isomaksaruoho (Sedum telephium) 3 

kannusruoho (Linaria vulgaris) 

karhunputki (Angelica sylvestris) 

keltano (aho-/salokeltano) (Hieracium sp) 

ketoneilikka (Dianthus deltoides) 3 

kevätesikko (Primula veris) K 2 

kevättaskuruoho (Thlaspi alpestre) 

kielo (Convallaria majalis) 

kissankello (Campanula rotundifolia) 1 

koiranputki (Anthriscus sylvestris) N 

kultapiisku (Solidago virgaurea) 

käenkaali (Oxalis acetosella) 

lehtoakileija (Aquilegia vulgaris) K 2 

lehtohorsma (Epilobium montanum) 

lehtomatara (Galium triflorum) 

lillukka (Rubus saxatilis) 

maitohorsma (Epilobium angustifolium) 3 

metsäapila (Trifolium medium) 

metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) 

metsäruusu (Rosa majalis) 3, alarinne 

mustikka (Vaccinium myrtillus) 

niittyleinikki (Ranunculus acris) 

niittynätkelmä (Plathyrus pratensis) 

niittysuolaheinä (Rumex acetosa) 

nurmikohokki (Silene vulgaris) 

nurmipiippo (Luzula multiflora) 

nurmitädyke (Veronica chamaedyrs) 

ojakellukka (Geum rivale) 

ojakärsämö (Achillea ptarmica) 

oravanmarja (Maianthemum bifolium) 

paimenmatara (Galium album) 

peltoemäkki (Fumaria officinalis) 

peltohatikka (Spergula arvensis) 

peltokanankaali (Barbarea vulgaris) 

peurankello (Campanula glomerata) 3 

piharatamo (Plantago major) 

pihatähtimö (Stellaria media) N 

poimulehti (Alchemilla vulgaris coll.) 

pujo (Artemisia vulgaris) 2 alarinne 

pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 3 

puna-ailakki (Silene dioica) 2 

puna-apila (Trifolium pratense) N 2 

päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 

ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) 

raunioyrtti (Symphytum sp) K 1 

rohtotädyke (Veronica officinalis)  

ruusuruoho (Knautia arvensis) 3 

rönsyleinikki (Ranunculus repens) 

siankärsämö (Achillea millefolium) 

särmäkuisma (Hypericum maculatum) 

vadelma (Rubus idaeus) 

valkoapila (Trifolium repens) 1 N 

varjolilja (Lilium martagon) K (valk. muunnos) 

vuohenputki (Aegopodium podagraria) N, alarinne 

 



Ei-toivotut hankalat viljelykarkulaiset 

jättipalsami (Impatiens glandulifera) 2, alarinne 

lupiini (Lupinus polyphyllus) 3, alarinne 

Leppävirta Anttila 7.7.2010 

entinen mäen laen takalaidun 

 

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) 

kataja (Juniperus communis) 

kuusi (Picea abies), taimia 

mänty (Pinus sylvestris), isojakin 

pajupensaat (Salix sp) 

pihlaja (Sorbus aucuparia) 

raita (Salix caprea), jättiraita mäen laella 

rauduskoivu (Betula pendula) 3 

tuomi (Prunus padus) 

vaahtera (Acer platanoides), taimia 

 

Pensaat 

kanukkapensas (Cornus sp) K 

lehtokuusama (Lonicera xylosteum) 

punaherukka (Ribes spicatum) K 

terttuselja (Sambucus racemosa) K 

 

Itiökasvit 

kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas) 

lehtokorte (Equisetum pratense) 

metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) 

peltokorte (Equisetum arvense) 

sananjalka (Pteridium aquilinum) 4 

 

Heinät ja sarat 

hietakastikka (Calamagrostis epigejos) 2 

koiranheinä (Dactylis glomerata) N 4 

koiranvehnä (Elymus caninus) 

metsäkastikka (Calamagrostis arundinaceae) 

metsälauha (Deschampsia flexuosa) 3 

niittynurmikka (Poa pratensis) 

nuokkuhelmikkä (Melica nutans) 

nurmilauha (Deschampsia caespitosa) N 

nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) 4 

nurmirölli (Agrostis capillaris) 4 



tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum) 

 

 

 

Ruohovartiset 

aholeinikki (Ranunculus polyanthemos) 

ahomansikka (Fragaria vesca) 

aho-orvokki (Viola canina) 

ahosuolaheinä (Rumex acetosella) 

aitovirna (Vicia sepium) 

harakankello (Campanula patula) 

heinäratamo (Plantago lanceolata) 1, pellonreuna 

heinätähtimö (Stellaria graminea) 

hiirenvirna (Vicia cracca) 4 

kannusruoho (Linaria vulgaris), pellonreuna 

karhunputki (Angelica sylvestris) 

keltano (aho-/salokelt.) (Hieracium sp) 

kevättaskuruoho (Thlaspi alpestre) 

kielo (Convallaria majalis) 

kultapiisku (Solidago virgaurea) 

käenkaali (Oxalis acetosella) 

lehtohorsma (Epilobium montanum) 

lehtomatara (Galium triflorum) 

lillukka (Rubus saxatilis) 

maahumala (Glechoma hederacea) 

maitohorsma (Epilobium angustifolium) 3, pellonreuna 

mesiangervo (Filipendula ulmaria) 3 

metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) 4 

metsämaitikka (Melahpyrum sylvaticum) 

metsäorvokki (Viola riviniana) 

metsätähti (Trientalis europaea) 

mustikka (Vaccinium myrtillus) 

niittyleinikki (Ranunculus acris) 

niittynätkelmä (Plathyrus pratensis) 

niittysuolaheinä (Rumex acetosa) 

nokkonen (Urtica dioica) N, pellonreuna 

nurmitädyke (Veronica chamaedyrs) 3 

ojakellukka (Geum rivale) 

ojakärsämö (Achillea ptarmica) 

oravanmarja (Maianthemum bifolium) 

orvontädyke (Veronica serpyllifolia) 

paimenmatara (Galium album) 4 

peltoemäkki (Fumaria officinalis) 

pelto-ohdake (irsium arvense) 

pelto-orvokki (Viola arvensis) 

peurankello (Campanula glomerata) 2, pellonreuna 

poimulehti (Alchemilla vulgaris coll.) 

pujo (Artemisia vulgaris) 2, pellonreuna 

pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 1 

puolukka (Vaccinium vitis-idaea) 



päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 

ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) 4 

ruusuruoho (Knautia arvensis) 3 

rätvänä (Potentilla erecta) 

siankärsämö (Achillea millefolium) 

sudenmarja (Paris quadrifolia) 

syyläjuuri (Scrophularia nodosa) 

särmäkuisma (Hypericum maculatum) 4 

vadelma (Rubus idaeus) 3, pellonreuna 

vuohenputki (Aegopodium podagraria) N 3 

 

Ei-toivotut hankalat viljelykarkulaiset 

pihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia) 1 

 

Kiviaidan viereltä lehtomaisen kankaan kuusikosta 7.7.2010 havaitut 11 vaateliainta 

lehtokasvia: 

kaiheorvokki (Viola selkirkii) 

lehtoarho (Moehringia trinervia) 

lehtokuusama (Lonicera xylosteum) 

lehtomatara (Galium triflorum) 

lehtonurmikka (Poa nemoralis) 

lehto-orvokki (Viola mirabilis) 

lehtopähkämö (Stachys sylvatica) 

mustakonnanmarja (Actaea spicata) 

rikkapalsami (Impatiens parviflora) K 

sudenmarja (Paris quadrifolia) 

syyläjuuri (Scrophularia nodosa) 

 

 

Päiväperhoset 

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

huomionarvoinen laji 

 

Angervohopeatäplä (Brenthis ino) 

Hopeasinisiipi (Plebeius amandus) 

Keisarinviitta (Argynnis paphia) 

Ketohopeatäplä (Argynnis adippe) 

Ketosinisiipi (Plebeius idas) 

Loistokultasiipi (Lycaena virgaurea) 

Niittyhopeatäplä (Boloria selene) 

Niittysinisiipi (Plebeius semiargus) 

Nokkosperhonen (Nymphalis urticae) 

Pihlajaperhonen (Aporia crataegi) 

Piippopaksupää (Ochlodes sylvanus) 

Ritariperhonen (Papilio machaon) 

Ruskosinisiipi (Plebeius eumedon) 

Suokeltaperhonen (Colias palaeno) 

Tesmaperhonen (Aphantopus hyperantus) 

 

yht. 15 lajia / 2 laskentakertaa, 5 harvinaista / muuten huomionarvoista lajia 



 

 

Linnut 

 

Pyy 

Töyhtöhyyppä 

Kuovi 

Palokärki 

Haarapääsky 

Västäräkki 

Peukaloinen 

Punarinta 

Leppälintu 

Räkättirastas 

Pensaskerttu 

Lehtokerttu 

Sirittäjä 

Pajulintu 

Hippiäinen 

Töyhtötiainen 

Kuusitiainen 

Sinitiainen 

Talitiainen 

Puukiipijä 

Närhi 

Harakka 

Varis 

Peippo 

Vihervarpunen 

Pikkukäpylintu 

 

aiempina vuosina lisäksi: 

Metso 

Sepelkyyhky 

Käenpiika 

Mustarastas 

Mustapääkerttu 

Pikkuvarpunen 

 

 


