
KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT 

Pieksämäki Nikulanmäki 9.7.2010 

 

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 

haapa (Populus tremula) reunat 

harmaaleppä (Alnus incana) taimia, reunat 

hieskoivu (Betula pubescens) 

kataja (Juniperus communis) 

kuusi (Picea abies) reunat 

mänty (Pinus sylvestris) reunat 

pihlaja (Sorbus aucuparia) 

raita (Salix caprea) 

rauduskoivu (Betula pendula) 

tuomi (Prunus padus) 

vaahtera (Acer platanoides) taimia, reunat 

 

Pensaat 

näsiä (Daphne mezereum) reunat 

 

Itiökasvit 

hiirenporras (Athyrium filix-femina) reunat 

metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) reunat 

peltokorte (Equisetum arvense) 1 

 

Heinät ja sarat 

hietakastikka (Calamagrostis epigejos) 

jokapaikansara (Carex nigra) 

juolavehnä (Elymus repens) N 

koiranheinä (Dactylis glomerata) N 

metsälauha (Deschampsia flexuosa) 4 ylärinne 

mäkikaura (Avenula pubescens) AU/ev 

niittymaarianheinä (Hierochloe hirta) 

niittynurmikka (Poa pratensis) 

nurmilauha (Deschampsia caespitosa) N 

nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) 

nurmirölli (Agrostis capillaris) 4 

punanata (Festuca rubra) 

timotei (Phleum pratense) N 3 

tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum) 

 

Ruohovartiset 

aholeinikki (Ranunculus polyanthemos) 2 

ahomansikka (Fragaria vesca) 3 

aho-orvokki (Viola canina) 



ahosuolaheinä (Rumex acetosella) 

aitovirna (Vicia sepium) 

harakankello (Campanula patula) 

heinätähtimö (Stellaria graminea) 

hiirenvirna (Vicia cracca) 

huopakeltano (Pilosella officinarum) 1 

huopaohdake (Cirsium helenioides) 3 

isolaukku (Rhinanthus serotinus) 

kangasmaitikka (Melampyrum pratense) 

kannusruoho (Linaria vulgaris) 

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

ketoneilikka (Dianthus deltoides) 4 

kevätlehtoleinikki (Ranunculus fallax) 1 reuna 

kevätleinikki (Ranunculus auricomus) 

kevätpiippo (Luzula pilosa) 

kielo (Convallaria majalis) 

kirkiruoho (Gymnadenia conopsea) VU 6 kpl 

kissankello (Campanula rotundifolia) 4 

kultapiisku (Solidago virgaurea) 

lehtomatara (Galium triflorum) 

lehtosinilatva (Polemonium caeruleum) K 

lillukka (Rubus saxatilis) 

luhtamatara (Galium uligonosum) 

maitohorsma (Epilobium angustifolium) 

mesiangervo (Filipendula ulmaria) 

metsäapila (Trifolium medium) 

metsämaitikka (Melahpyrum sylvaticum) 

niittyhumala (Prunella vulgaris) 

niittyleinikki (Ranunculus acris) 

niittynätkelmä (Plathyrus pratensis) 

niittysuolaheinä (Rumex acetosa) 

nurmikohokki (Silene vulgaris) 2 

nurmipiippo (Luzula multiflora) 

nurmitädyke (Veronica chamaedyrs) 

ojakellukka (Geum rivale) 

ojakärsämö (Achillea ptarmica) 

paimenmatara (Galium album) 4 

peurankello (Campanula glomerata) 4 

pikkulaukku (Rhinanthus minor) 

pikkutalvikki (Pyrola minor) 

poimulehti (Alchemilla vulgaris coll.) 4 

pujo (Artemisia vulgaris) 1 

pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 

puna-ailakki (Silene dioica) 

puna-apila (Trifolium pratense) N 

päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 

rantamatara (Galium palustre) 

ruusuruoho (Knautia arvensis) 

rätvänä (Potentilla erecta) 

sarjakeltano (Hieracium umbellatum) 

siankärsämö (Achillea millefolium) 

syysmaitiainen (Leontodon autumnalis) 

särmäkuisma (Hypericum maculatum) 4 

ukonputki (Heracleum sphondylium) 

vadelma (Rubus idaeus) 

valkolehdokki (Platanthera bifolia) reunat 



 

Ei-toivotut hankalat viljelykarkulaiset 

lupiini (Lupinus polyphyllus) 2, vain paikallisesti 

 

Päiväperhoset 

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

 

Angervohopeatäplä (Brenthis ino) 

Hohtosinisiipi (Plebeius icarus) 

Hopeasinisiipi (Plebeius amandus) 

Juolukkasinisiipi (Plebeius optilete) 

Ketohopeatäplä (Argynnis adippe) 

Lauhahiipijä (Thymelicus lineola) 

Loistokultasiipi (Lycaena virgaurea) 

Niittyhopeatäplä (Boloria selene) 

Niittysinisiipi (Plebeius semiargus) 

Nokkosperhonen (Nymphalis urticae) 

Orvokkihopeatäplä (Argynnis aglaja) 

Tesmaperhonen (Aphantopus hyperantus) 

 

yht. 12 lajia/1 laskentakerta, joista 1 erityishuomion arvoinen laji 

 

Yöperhosia 9.7.2010 

Iso-okamittari (Aplocera praeformata), yleisenä niityllä 

Liitumittari (Siona lineata) 

 

 

Muita hyönteishavaintoja 

korentoja runsaasti ja useita eri lajeja - mm. elokorento - mesipistiäisiä runsaasti, sirkkoja ja hepokatteja, 

lehtokotiloita, hirvi keskellä niittyä + paljon hirvien makuujälkiä 

 

 

Lintuhavaintoja 

haarapääsky 

hömötiainen 

lehtokerttu 

metsäkirvinen 

mustapääkerttu 

pajulintu 

peukaloinen 

punarinta 

sinitiainen 

sirittäjä 

talitiainen 
 

 


