
Ruohot Heinämäiset Varvut

pikkutalvikkinuokkuhelmikkä
karhunputki

pihatähtimö

•	Rumex	acetosella ahosuolaheinä
•	 Stellaria	graminea heinätähtimö
•	Rumex	longifolius hevonhierakka
•	Vicia	cracca hiirenvirna
•	Cirsium	heterophyllum huopaohdake
•	Melampyrum	pratense kangasmaitikka
•	Angelica	sylvestris karhunputki
•	Campanula	rotundifolia kissankello
•	Antennaria	dioica kissankäpälä
•	Anthriscus	sylvestris koiranputki
•	 Solidago	virgaurea kultapiisku
•	Potentilla	palustris kurjenjalka
•	Rubus	saxatilis lillukka
•	Galium	uliginosum luhtamatara
•	 Epilobium	angustifolium maitohorsma
•	 Filipendula	ulmaria mesiangervo
•	Rubus	arcticus mesimarja
•	Geranium	sylvaticum metsäkurjenpolvi
•	Melampyrum	sylvaticum metsämaitikka
•	 Trientalis	europaea metsätähti
•	Rubus	chamaemorus muurain
•	Ranunculus	acris niittyleinikki
•	Rumex	acetosa niittysuolaheinä
•	Urtica	dioica nokkonen

•	Orthilia	secunda nuokkutalvikki
•	Cerastium	fontanum nurmihärkki
•	Achillea	ptarmica ojakärsämö
•	Maianthemum	bifolium oravanmarja
•	Galeopsis	bifida peltopillike
•	 Tanacetum	vulgare pietaryrtti
•	Plantago	major piharatamo
•	Matricaria	matricarioides pihasaunio
•	Polygonum	aviculare pihatatar
•	 Stellaria	media pihatähtimö
•	Rhinanthus	minor pikkulaukku
•	Pyrola	minor pikkutalvikki
•	 Trifolium	pratense puna-apila
•	 Leucanthemum	vulgare päivänkakkara
•	Menyanthes	trifoliata raate
•	Galium	palustre rantamatara
•	Caltha	palustris rentukka
•	Ranunculus	repens rönsyleinikki
•	Achillea	millefolium siankärsämö
•	 Epilobium	palustre suohorsma
•	Viola	palustris suo-orvokki
•	 Leontodon	autumnalis syysmaitiainen
•	 Lysimachia	thyrsiflora terttualpi
•	 Trifolium	repens valkoapila 

•	Carex	canescens harmaasara
•	Calamagrostis	epigejos hietakastikka
•	Carex	nigra jokapaikansara
•	 Juncus	filiformis jouhivihvilä
•	 Elymus	repens juolavehnä
•	Phragmites	australis järviruoko
•	 Luzula	pilosa kevätpiippo
•	Calamagrostis	purpurea korpikastikka
•	Poa	annua kylänurmikka
•	 Festuca	ovina lampaannata
•	 Eriophorum	angustifolium luhtavilla
•	Deschampsia	flexuosa metsälauha
•	Poa	pratensis niittynurmikka
•	Melica	nutans nuokkuhelmikkä
•	Deschampsia	cespitosa nurmilauha
•	 Luzula	multiflora nurmipiippo
•	Agrostis	capillaris nurmirölli
•	Phleum	pratense nurmitähkiö, timotei
•	Carex	globularis pallosara
•	Carex	brunnescens polkusara
•	Carex	rostrata pullosara
•	 Festuca	rubra punanata
•	Anthoxanthum	odoratum tuoksusimake
•	 Eriophorum	vaginatum tupasvilla

•	Vaccinium	uliginosum juolukka
•	Calluna	vulgaris kanerva
•	Vaccinium	oxycoccos karpalo
•	Vaccinium	myrtillus mustikka
•	Vaccinium	vitis-idaea puolukka
•	Andromeda	polifolia suokukka
•	 Ledum	palustre suopursu
•	 Linnaea	borealis vanamo
•	 Empetrum	nigrum variksenmarja



Tähän listaan on koottu  
sata yleisintä Suomessa 

 esiintyvää kasvilajia.  
Luonnonkukkien päivän  

retkellä voit käyttää listaa 
apuna kasvihavaintojen  

kirjaamisessa! Lista perustuu 
Helsingin yliopiston  
Luonnontieteellisen  

keskusmuseon  
kasvitietokannan  

tietoihin.
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iLmoiTa kaSviHavainToSi HaTikka-HavainTopäiväkirjaan  www.hatikka.fi

muiTa kaSviHavainToja:

retken tiedot, paikka ja päivämäärä:

www.sll.fi / luonnonkukat

•	Populus	tremula haapa
•	Alnus	incana harmaaleppä
•	Betula	pubescens hieskoivu
•	 Juniperus	communis kataja
•	 Salix	phylicifolia kiiltolehtipaju
•	Picea	abies kuusi
•	Pinus	sylvestris	 mänty
•	 Sorbus	aucuparia pihlaja
•	 Salix	caprea raita
•	Betula	pendula rauduskoivu
•	Prunus	padus tuomi
•	Rubus	idaeus vadelma

Sanikkaiset

Puut ja pensaat

•	Athyrium	filix-femina hiirenporras
•	 Equisetum	fluviatile järvikorte
•	Dryopteris	carthusiana metsäalvejuuri
•	Gymnocarpium	dryopteris metsäimarre
•	 Equisetum	sylvaticum metsäkorte
•	 Equisetum	arvense peltokorte
•	 Lycopodium	annotinum riidenlieko

facebook: facebook.com/luonnonkukkienpaiva
TwiTTer:  #luonnonkukat

Biologian ja maan-
tieteen opettajien 

liitto BMOL ry
Suomen Biologian Seura  

Vanamo ry.


