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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 

haapa (Populus tremula) 2 isojakin! 

harmaaleppä (Alnus incana) 

hieskoivu (Betula pubescens) 

kataja (Juniperus communis) pylväsk. 3 kpl 

kuusi (Picea abies) 3 

mänty (Pinus sylvestris) 2 

pihlaja (Sorbus aucuparia) 1 

rauduskoivu (Betula pendula) 3 

 

Itiökasvit 

hiirenporras (Athyrium filix-femina) 

kallioimarre (Polypodium vulgare) 

metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) 

metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) 

peltokorte (Equisetum arvense) 

 

Heinät ja sarat 

juolavehnä (Elymus repens) N 

jänönsara (Carex ovalis) 4 

keltasara (Carex flava) 

koiranheinä (Dactylis glomerata) N 

metsäkastikka (Calamagrostis arundinaceae) 

metsälauha (Deschampsia flexuosa) 

niittynurmikka (Poa pratensis) 

nurmilauha (Deschampsia caespitosa) N 4 

nurminata (Festuca pratensis) 

nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) 

nurmirölli (Agrostis capillaris) 3 

polvipuntarpää (Alopecurus geniculatus) 

punanata (Festuca rubra) 

timotei (Phleum pratense) N 4 

 

Ruohovartiset 

aholeinikki (Ranunculus polyanthemos) mäellä 

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) 

huopakeltano (Pilosella officinarum) mäellä 4 

huopaohdake (Cirsium helenioides) 

keltano (aho-/salokelt.) (Hieracium sp) 3 

ketokaunokki (Centaurea scabiosa) 1 mäellä 

kevätpiippo (Luzula pilosa) 

kirjopillike (Galeopsis speciosa) 

koiranputki (Anthriscus sylvestris) N 

kumina (Carum carvi) K 3 

kurjenkello (Campanula persicifolia) 1 tien pientareella 

käenkaali (Oxalis acetosella) 

leskenlehti (Tussilago farfara) 

lillukka (Rubus saxatilis) 

mesiangervo (Filipendula ulmaria) 

metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) 

metsämaitikka (Melahpyrum sylvaticum) 

metsätähti (Trientalis europaea) 

mustikka (Vaccinium myrtillus) 

niittyhumala (Prunella vulgaris) 

niittyleinikki (Ranunculus acris) 

niittynätkelmä (Plathyrus pratensis) 

niittysuolaheinä (Rumex acetosa) 

nokkonen (Urtica dioica) N 

nurmihärkki (Cerastium fontanum) 

nurmipiippo (Luzula multiflora) 

nurmitädyke (Veronica chamaedyrs) 

ojakellukka (Geum rivale) 

ojakärsämö (Achillea ptarmica) 

oravanmarja (Maianthemum bifolium) 

pelto-ohdake (Cirsium arvense) N 

peurankello (Campanula glomerata) 2 

pihatähtimö (Stellaria media) N 

piikkiohdake (Cirsium vulgare) 

poimulehti (Alchemilla vulgaris coll.) 4 

pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 

puna-ailakki (Silene dioica) 

puna-apila (Trifolium pratense) N 

punapeippi (Lamium purpureum) 

puolukka (Vaccinium vitis-idaea) 

päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 2 

rantamatara (Galium palustre) 

rohtotädyke (Veronica officinalis)  

ruusuruoho (Knautia arvensis) 

rätvänä (Potentilla erecta) 

rönsyleinikki (Ranunculus repens) 

saunakukka eli peltosaunio (Tripleurospermum inodorum) 

siankärsämö (Achillea millefolium) 4 

suohorsma (Epilobium palustre) 

suo-ohdake (Cirsium palustre) 

syysmaitiainen (Leontodon autumnalis) 

särmäkuisma (Hypericum maculatum) 

vadelma (Rubus idaeus) 

valkoapila (Trifolium repens) N 

vanamo (Linnaea borealis) 



vuohenputki (Aegopodium podagraria) N  
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Päiväperhoset 

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

 

Angervohopeatäplä (Brenthis ino) 

Keto-/orvokkihopeatäplä (Argynnis sp) 

Loistokultasiipi (Lycaena virgaurea) 

Niittysinisiipi (Plebeius semiargus) 

Nokkosperhonen (Nymphalis urticae) 

Tesmaperhonen (Aphantopus hyperantus) 

 

yht. 6 lajia / 1 laskentakerta, hyvää niittyjen peruslajistoa 

 

Lintuja 13.7.2010 

 

Haarapääsky 

Pajulintu 

Peukaloinen 

Punarinta 

Punatulkku 

Räystäspääsky 

Sepelkyyhky 

Sinitiainen 

Tiltaltti 

Varpunen 

Vihervarpunen 

Västäräkki 

 


