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Tiivistelmä 

 Kalliosinisiipi (erittäin uhanalainen, rauhoitettu, erityisesti ja kiireellisesti suojeltava) on isomaksaruoholla elävä avoimien kallioalueiden laji. Lajin esiintymiä tunnetaan esim. Paraisilla, Lohjalla, Siuntiossa, Espoossa, Heinolassa, Mäntyharjulla, Lappeenrannassa, Savonlinnassa ja pohjoisimmat Rantasalmella. Heinolassa tunnetaan 8 lajin esiintymää.  Kalliosinisiivestä Tähtiniemen alueella on aikaisempia havaintoja vuosilta 2011–2013, 2016 ja 2018. Alueen kalliosinisiipiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa lajin mahdolliset esiintymispaikat Tähtiniemen alueella. Maastotyössä tarkistettiin ilmakuvan ja kartan perusteella valitut kohteet, elinympäristöjen sopivuus, kalliosinisiiven esiintyminen ja mahdolliset lajia hyödyttävät hoitotoimet.   Tämän työn seurauksena Tähtiniemen alueelta löydettiin viisi kalliosinisiipiesiintymää. Alueella sijaitsevat kalliosinisiiven elinpaikat ovat melko pienialaisia, eivätkä isomaksaruohon määrät niissä ole suuria. Kaikki elinpaikat tulisi kuitenkin säilyttää kalliosinisiiven turvaamisen kannalta. Lisäksi alueella on yksi kohde, josta voi muodostua kalliosinisiiven elinpaikka hoitotoimien seurauksena.  
 Muista kohteista kalliosinisiipiä löytyi viidestä esiintymästä: 10 = Maitiaislahti, 11 & 12 = Kiviniemenvuori, 13 = Kollarinniemi, 14 = Kenraalimäki ja 16 = Paininpuunlampi.  Isomaksaruohoa kasvavien kallioiden eteläpuolelta varjostavat männyt tulisi poistaa vähintään 15 metrin leveydeltä. Kaadetut puut kuljetetaan alueen ulkopuolelle. Puiden poisto tulisi tehdä syys-huhtikuun välisenä aikana, jotta kohteen lajeille aiheutetaan mahdollisimman vähän vaurioita.      
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1. Johdanto  Kalliosinisiipi (Scolitantides orion; EN, rauhoitettu, erityisesti ja kiireellisesti suojeltava) on isomaksaruoholla (Hylotelephium telephium, ent. Sedum telephium) elävä avoimien kallioalueiden laji (Nupponen ym. 2019, SYKE 2013). Perhonen on metapopulaatiolaji, joten osa sen elinpaikoista on välillä asumattomia.  Heinolan alueen kalliosinisiipiä on selvitetty vuosina 2006–2011, jolloin kalliosinisiipiä löytyi Hujansalon Taivaannaapurin ympäristöstä ja Pirholankankaan Rautvuorelta sekä Näätävuorelta ja Lamminmäeltä (Sundell ym. 2008, Nupponen 2012). Osassa kohteista oli useampia populaatioita.   Sen sijaan lajia ei havaittu Maitiaislahden ja Kuikkavuoren alueella eikä Syvänlahdenmäellä (Nieminen ym. 2007, Sundell ym. 2008).  Kalliosinisiiven esiintymistä Tähtiniemen alueella ei ole aikaisemmin systemaattisesti kartoitettu, mutta Apajalahdenvuoren itäreunasta on havaintoja vuosilta 2011–2018; 15.5.2018 2–3 yksilöä, 2016 3 yksilöä (Uimonen 2018) ja 2013–2011 yksi yksilö (Posti 2018). Tähtiniemen etelä- ja länsipuolella selvityksiä ei ole tehty, mutta kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella lajille sopivia kallioita saattaisi löytyä sielläkin.  Lisäksi Tähtiniemen alueella on havaittu kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna), joka on EU:n luontodirektiivin liitteen IV laji. Kirjoverkkoperhosesta on Tähtiniemen alueelta useita havaintoja (Uimonen, Posti 2018).   Samassa yhteydessä selvisi kolme muuta Heinolassa sijaitsevaa kalliosinisiipiesiintymää, joita ei ole varsinaisesti selvitetty. Maitiaislahdesta on vuodelta 2013 useita yksilöitä (Uimonen 2018) ja havainto 2011–2010 (Posti 2018), Kiviniemenvuoren eteläpuolelta (Uimonen 2018) 2017 havaittu useita yksilöitä sekä Lusin Karhumäeltä 15.5.2018 yksi aikuinen ja noin 50 munaa (Uimonen 2018). 
 Vuoden 2018 työn tavoitteena oli tehdä selvitys kalliosinisiiven mahdollisista esiintymispaikoista Tähtiniemen alueella. Maastotyössä tarkistettiin ilmakuvan ja kartan perusteella valitut kohteet, elinympäristöjen sopivuus, kalliosinisiiven esiintyminen ja mahdolliset lajia hyödyttävät hoitotoimet. Samalla selvitettiin muiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien ravintokasvien esiintyminen alueella. Selvitetyn alueen koko on noin 53 ha.  Vuonna 2019 jatkettiin kalliosinisiiven ja kirjoverkkoperhosen esiintymisen selvitystä Tähtiniemen alueella. Lisäksi selvitettiin kalliosinisiiven esiintymistä Heinolan alueella kuudessa muussa kohteessa. 
 Molempina vuosina työt toteutettiin yhdellä maastokäynnillä kesäkuussa, jolloin laji oli parhaiten havainnoitavissa munana isomaksaruohon lehdillä. Selvitykset tehtiin Luontoselvitys Sundell Tmi.:n toimesta ja Heinolan kaupungin toimeksiannosta.  
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Kuva 1. Heinolan tunnetut kalliosinisiipiesiintymät 2019. 1 = Rautvuori, 2 = Näätävuori, 3 = 
Lamminmäki, 4 = Kiviniemenvuori, 5 = Karhumäki, 6 = Taivaannaapuri, 7 = Maitiaislahti, 8 = 
Tähtiniemi, 9 & 10 = Maitiaislahti, 11 & 12 = Kiviniemenvuori, 13 = Kollarinniemi,  14 = 
Kenraalimäki, 15 = Karhumäki ja 16 = Paininpuunlampi. Oranssilla pohjalla on Tähtiniemen 
ulkopuoliset vuonna 2019 selvitetyt alueet.   2. Tulokset  2.1. Tähtiniemi  2.1.1. Kohteiden valinta 

 Tähtiniemen selvitysalue jaettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella kymmeneksi kalliosinisiivelle soveltuvaksi avoimeksi kallioksi, joiden yhteispinta-ala on 1,15 hehtaaria (kuva 2). Kallioiden sopivuus kalliosinisiivelle tarkastettiin maastokäynneillä kesäkuussa 2018 ja 2019, ja niiden seurauksena kalliot numeroitiin uudelleen (numerot 1–15). Maastokäynnillä löytyi lisäksi yksi pienialainen kalliokohde, jota ei pystynyt havaitsemaan ilmakuvasta. 
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Alkukesällä 2018 vallinneen kuivuuden vuoksi isomaksaruohon esiintymisestä ei tuolloin saatu todenmukaista kuvaa. Selvitystä tehtäessä kesäkuun puolivälissä kasvit olivat monessa kohteessa täysin kuihtuneet, eivätkä siten olleet havaittavissa. Tarkastelu päätettiinkin uusia vuonna 2019 kohteissa 1–7 sekä ottaa mukaan muutamia uusia kohteita. 
  2.1.2. Kallioiden soveltuvuus ja isomaksaruoho  Kallioiden soveltuvuutta kalliosinisiiville arvioitiin niiden karuuden ja umpeenkasvun perusteella (taulukko 1).  Isomaksaruohoja havaittiin Tähtiniemessä vuonna 2018 kolmessa kohteessa. Versoja niissä oli 15–200. Kuviolla 3 versot olivat huonokuntoisia ja valtaosa niiden lehdistä oli kokonaan tai osittain syöty. Kuvioilla 10 ja 12 versot olivat muuten hyväkuntoisia, mutta kallioiden kuivimmilla kohdilla ne olivat selvästi kärsineet kuivuudesta.  Vuonna 2019 tarkastettiin kuviot 1–7 uudestaan sekä uusina kohteina kuviot 13–15. Isomaksaruohoa kasvoi kallioilla selvästi edellisvuotista enemmän ja sitä havaittiinkin tarkastetuista kymmenestä kohteesta viidessä.  
Taulukko 1. Tähtiniemen kohteiden soveltuvuus kalliosinisiivelle sekä kohteissa havaitut 
isomaksaruohon versojen ja kalliosinisiiven munien määrät vuosina 2018 ja 2019. 

 
Kuvio 

 
Tila 

Isomaksaruoho Kalliosinisiipi 

2018 2019 2018 2019 

1 Karu, melko avoin  -   

2 Karu, melko avoin  20   

3 Karu, rehevämpää kallioalueen SE-osassa; melko avoin 15 50   

4 Karu, avoin  -   

5 Karu, avoin, osin hakattu  -   

6 Kuvion länsiosa karu, avoin, osin hakattu, kuvion itäosa 
rehevämpi, melko avoin 

 90-100  57 

7 Karu, melko avoin  -   

8 Karu, melko avoin     

9 Karu; osittain puoliavoin, osittain sulkeutunut     

10 Rehevämpi, rehevää etenkin kallioalueen W- ja NW-
osissa; puoliavoin 

100-150  1  

11 Karu, melko avoin     

12 Rehevämpi; avoin, haavan vesakkoa, varjostumassa 
ympäristön kuusentaimikon kasvaessa 

200  2  

13 Melko rehevä, avoin – puoliavoin sorakenttä  200-300  4 

14 Melko rehevä; S-kalliorinteen puoliavoin päällys ja 
alareuna sekä noin 5 m korkea S-jyrkänne 

 90-100  8 

15 Osin karuhko, osin rehevämpi, puoliavoin  -   
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Kuva 2. Tähtiniemen selvitysalueen rajaus (oranssi viiva) sekä kesäkuussa 2018 selvitetyt 

kalliokohteet (1–12). 
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2.1.3 Kalliosinisiipi  
 

Kuva 3. Kalliosinisiiven munat Tähtiniemessä (punaiset pallot) ja isomaksaruohoa kasvavat kuviot 
(vihreä) sekä aikaisemmat kalliosinisiipihavainnot (vihreä kolmio). 
 Saimme käyttöömme havaintotiedot Tähtiniemen alueella aikaisemmin havaituista kalliosinisiivistä. Havaintoja oli kolmen vuoden ajalta ja kahdesta paikasta. Havainnot olivat vuosilta 2011–2013, 2016 ja 2018. Havainnot koskivat aikuisia perhosia (Uimonen, Posti 2018). Näistä 2011–2013 
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havainto on nykyisin umpeutuneen isomaksaruohokasvuston kohdalla. Lisäksi saimme Matti Uimosen tiedot vuodelta 2019. 
 Tämän työn seurauksena alueelta löydettiin viisi kalliosinisiipiesiintymää. Esiintymien perusteena olivat kohteissa havaitut kalliosinisiiven munat.   2.2. Muut kohteet 

 Vuonna 2019 selvitettiin kalliosinisiiven esiintyminen kuudessa muussa kohteessa Heinolan alueella. Kalliosinisiiven munia löytyi kaikista muista kohteista paitsi Karhumäestä, josta ei löytynyt edes isomaksaruoholle soveliasta kasvupaikkaa.  
Taulukko 2. Muiden Heinolan kohteiden soveltuvuus kalliosinisiivelle sekä kohteissa havaitut 
isomaksaruohon versojen ja kalliosinisiiven munien määrät vuonna 2019. 

Kohde Tila Isomaksaruoho Kalliosinisiipi 

Maitiaislahti 1 Rehevä; avoin – puoliavoin S-kalliorinne 900-1000 2 

Maitiaislahti 2 Melko rehevä; melko avoin jyrkkä SE-
kalliorinne, entisen sähkölinjan aukossa 

60  

Kiviniemenvuori 1 Rehevä; avoin tien N-reunan kalliolaikku 100 5 

Kiviniemenvuori 2 Rehevä; puoliavoin ESE-rinne 25 8 

Kollarinniemi 1 Rehevä; melko avoin, laakea tien NE-
reunan avokallio 

40 6 

Kollarinniemi 2 Rehevä; puoliavoin 5  

Kenraalimäki Rehevä; puoliavoin, korkea (15 m) SE-
jyrkänne, alarinne louhikkoinen 

50 30 

Karhumäki ? - - 

Paininpuunlampi 1 Rehevä, avoin E-jyrkänne 200 110 

Paininpuunlampi 2 Rehevä, avoin E-jyrkänne 20 20-30 
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2.2.1. Maitiaislahti  

Kuva 4. Kalliosinisiiven munat Maitiaislahdessa (punaiset pallot) ja isomaksaruohoa kasvavat kuviot 

(vihreä) sekä selvitetyt kallioalueet (lila). 
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2.2.2. Kiviniemenvuori 
 

Kuva 5. Kalliosinisiiven munat Kiviniemenvuoren alueella (punaiset pallot) ja isomaksaruohoa 

kasvavat kuviot (vihreä) sekä selvitetyt kallioalueet (lila). 
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2.2.3. Kollarinniemi 
 

Kuva 6. Kalliosinisiiven munat Kollarinniemen alueella (punaiset pallot) ja isomaksaruohoa 

kasvavat kuviot (vihreä) sekä selvitetyt kallioalueet (lila). 
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2.2.4. Kenraalimäki  

Kuva 7. Kalliosinisiiven munat Kenraalimäen alueella (punaiset pallot) ja isomaksaruohoa kasvavat 

kuviot (vihreä) sekä selvitetyt kallioalueet (lila). 

 

 2.2.5. Karhumäki  Karhumäen alueelta ei löytynyt isomaksaruohoa, eikä myöskään kasville soveltuvia kasvupaikkoja. 
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2.2.6. Paininpuunlampi 
 

Kuva 8. Kalliosinisiiven munat Paininpuunlammen alueella (punaiset pallot) ja isomaksaruohoa 

kasvavat kuviot (vihreä) sekä selvitetyt kallioalueet (lila). 

  2.3. Uhanalaisten, silmälläpidettävien ja liitteen IV perhoslajien muut ravintokasvit 

 Esiselvityksessä paikallistetaan lajien esiintymisen kannalta merkittävimmät alueet. Erityisesti uhanalaisiin perhosiin kohdistuvissa esiselvityksissä keskitytään kussakin elinympäristötyypissä merkityksellisten toukkien ravintokasvien ja/tai lajille sopivien pienelinympäristöjen esiintymiseen. Perhosiin kohdistuvien esiselvitysten lähtökohtana on se, että monet perhoslajit käyttävät toukkana 
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vain yhtä tai muutamaa kasvilajia ravinnokseen. Joillakin lajeilla lähtökohtana on sopivien elinympäristöjen löytyminen, sillä näille lajeille kelpaavat monenlaiset ravintokasvit (ns. polyfagit lajit), mutta vain tietynlaisessa elinympäristössä (esim. useat hietikkoalueiden lajit). Esiselvityksen maastokäynnit täytyy siis tehdä ajankohtana, jolloin oleelliset ruohovartiset kasvit ovat näkyvissä.  
 Kun ravintokasvien esiintymien tiedetään esiselvityksen pohjalta, voidaan tarkasti rajata sellaiset lajit ja paikat, joita varsinaisessa selvityksessä tulisi painottaa. Näin varsinaiset laji- ja lajistoselvitykset voidaan kohdistaa juuri niihin maastonkohtiin, joissa kohteena olevilla lajeilla on elinedellytyksiä. Esiselvityksen avulla voidaan siis nopeasti katsoa alueiden potentiaalinen lajisto ja selvitystarve eli samalla selviää myös, onko varsinainen selvitys ylipäätään tarpeellinen  

 Selvitysalueella havaittiin uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhosten ravintokasveista mäkitervakoita, ahomansikoita, kultapiiskuja, siankärsämöjä, hiirenvirnoja, pietaryrttejä, lehtokuusamia ja tammi. Muuten ravintokasvien määrät olivat vähäisiä, mutta kulopussikoille (Coleophora amellivora) sopivaa kultapiiskua esiintyi hiekkatien reunoissa riittävästi perhoselle.  
 EU:n liitteen IV kirjoverkkoperhoselle sopivia kangas- ja metsämaitikkakasvustoja oli perhoselle riittävästi.   3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

 3.1. Kalliosinisiipi 
 Kalliosinisiipi on erittäin uhanalainen (EN), erityisesti ja kiireellisesti suojeltava, rauhoitettu ja myös Suomen kansainvälinen vastuulaji. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää tai heikentää. Elinpaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on rajannut lajin elinpaikan ja tiedottanut siitä maanomistajalle. Suosittelemme lajin kaikkien elinpaikkojen säilyttämistä.  Tähtiniemen alueella on viisi kalliosinisiiven elinpaikkaa sekä yksi kohde, josta voi muodostua sellainen hoitotoimien seurauksena. Elinpaikat ovat melko pienialaisia, eivätkä isomaksaruohon määrät ole suuria. Kaikki elinpaikat tulisi säilyttää kalliosinisiiven turvaamisen kannalta.  
 Kalliosinisiiven elinpaikkoja voi mahdollisesti muuttaa, mikäli ELY-keskus hyväksyy uudet korvaavat elinpaikat. Uuden elinpaikan tulee olla riittävän avoin ja sillä pitää kasvaa isomaksaruohoa riittävästi. Myös alueen rakennukselle suunniteltu kattoketo sopii lajin elinpaikaksi, mikäli lajin olosuhteet ovat riittävät. Käytännössä uuden elinpaikan saaminen lajille sopivaksi edellyttää vuoden tai kahden vuoden siirtymää, jotta uuden paikan elinolosuhteet ehtivät muodostua  riittäviksi eli ensimmäisenä vuotena isomaksaruohon määrät kasvavat. Elinpaikan muodostumista korvaavaksi voi nopeuttaa lajin yksilöiden siirtämisellä.   
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3.2. Hoito-ohjeet  Suoja-alueet Hoitotöitä tehtäessä näillä alueilla tulee välttää liikkumista koneilla sulan maan aikaan.   Puiden poisto Isomaksaruohoa kasvavien kallioiden (Tähtiniemen kohteet 3, 6, 10 ja 12) etelä- ja lounaispuolelta varjostavat puut poistetaan vähintään 15 m leveydeltä. Kohteelta 3 poistettavat puut ovat lähinnä mäntyjä. Kohteen 6 kaakkoispuolelta tulisi harventaa sähkölinjan ja tien välistä tiheää nuorta puustoa ja poistaa lähinnä lehtipuita. Kohteelta 10 tulisi poistaa etenkin kuusia, mutta myös muita varjostavia puita. Kohteelta 12 tulisi poistaa nuoria kuusia, jotka kasvaessaan alkavat varjostaa pienialaista kalliolaikkua. Kaadetut puut kuljetetaan alueen ulkopuolelle. Puiden poisto tulisi tehdä syys-huhtikuun välisenä aikana, jotta kohteen lajeille aiheutetaan mahdollisimman vähän vaurioita.  
 3.3. Seuranta  Kohteissa tulisi tehdä seuranta kolmen vuoden päästä hoitotoimien ja umpeenkasvun vaikutusten arvioimiseksi. 
 

 4. Lähteet  Hyönteistietokanta. Suomen Perhostutkijain Seura ry. – Scolitantedes orion –tiedostohaku  30.10.2014.  Kaitila, J.-P., Nupponen, K., Kullberg, J. & Laasonen, E. M. 2010: Perhoset. – Julkaisussa: Rassi,  P., Hyvärinen, E., Juslen, A. & Mannerkoski, I. (toim.). Suomen lajien uhanalaisuus –  Punainen kirja 2010, s. 430–470. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki.  Nieminen, M.; Nupponen, K. & Sundell, P.R. 2007: Erityisesti suojeltavien perhoslajien selvityksiä  Heinolassa 2006. – Raportti Heinolan kaupungille.  Nieminen, M & Sundell, P.R  2007: Kalliosinisiipiselvitys Maitiaislahden ja Kuikkavuoren välisellä alueella Heinolassa 2007. – Raportti Heinolan kaupungille. 
 Nupponen, K. 2012: Kalliosinisiiven jatkoselvitys Heinolassa 2011. Väliraportti IV. – Raportti Hämeen ELY-keskukselle. 
 Nupponen, K., Nieminen, M., Kaitila, J.-P., Hirvonen, P., Leinonen, R., Koski, H., Kullberg, J., Laasonen, E., Pöyry, J., Sallinen, T. & Välimäki, P. 2019: Perhoset. – Julkaisussa: Hyvärinen, E., Juslen, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.). Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019, s. 470–508. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki.  Posti Paavo 2018: Suullinen ja kirjallinen tieto 12. ja 13.6.2018.  
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Sundell, P. & Kalliovirta, M. 2018: Heinolan Tähtiniemen kirjoverkkoperhosselvitys. – Raportti Heinolan kaupungille.  Sundell, P., Nieminen, M. & Nupponen, K. 2008: Erityisesti suojeltavien perhoslajien selvityksiä Heinolassa 2006 ja 2007. Väliraportti II. – Raportti Heinolan kaupungille.  Sundell, P., Nieminen, M. & Nupponen, K. 2009: Kalliosinisiiven jatkoselvitys Heinolassa 2008. Väliraportti III. – Raportti Heinolan kaupungille ja Hämeen ympäristökeskukselle.  SYKE 2013: Kiireellisesti suojeltavat lajit. – Internet-sivut, http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/ Lajit/Lajiensuojelutyo/Lajiensuojelun_valtakunnallinen_toimintaohjelma/Kiireellisesti_  suojeltavat_lajit. – Käytetty 16.6.2018.  Uimonen Matti 2018: Suullinen ja kirjallinen tieto 13.6.2018 sekä kirjallinen tieto 15.6.2018.   
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Valokuvat 

 

Kuva 9. Tähtiniemi, kohde 1. 

 

Kuva 10. Tähtiniemi, kohde 2. 
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Kuva 11. Tähtiniemi, kohde 3. 

 

Kuva 12. Tähtiniemi, kohde 4. 
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Kuva 13. Tähtiniemi, kohde 5. 

 

Kuva 14. Tähtiniemi, kohde 6. 
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Kuva 15. Tähtiniemi, kohde 7. 

Kuva 16. Tähtiniemi, kohde 8. 

 

 

 

 

 



22  

Kuva 17. Tähtiniemi, kohde 9. 

 

Kuva 18. Tähtiniemi, kohde 10. 
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Kuva 19. Tähtiniemi, kohde 11. 

 

Kuva 20. Tähtiniemi, kohde 12. 
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Kuva 21. Tähtiniemi, kohde 13. 

 

Kuva 22. Tähtiniemi, kohde 14. 
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Kuva 23. Tähtiniemi, kohde 15. 

 

Kuva 24. Maitiaislahti. 
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Kuva 25. Kiviniemenvuori. 

 

Kuva 26. Kollarinniemi. 
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Kuva 27. Kenraalimäki. 

 

Kuva 28. Paininpuunlampi. 
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Liite 1. Menetelmät  Havainnoitsijoina olivat vuonna 2018 Pekka Sundell ja Mika Kalliovirta ja vuonna 2019 Mika Kalliovirta. Alueiden tilanne ja isomaksaruohojen määrät arvioitiin ja kalliosinisiipien munat sekä aikuiset laskettiin. Isomaksaruohojen määrät arvioitiin siten, että aluksi laskettiin yksittäin kukkavarsia, kymmenien jälkeen arvioitiin kymmeniä ja useiden satojen jälkeen erityisen runsaissa kasvustoissa arvioitiin määrät satojen tarkkuudella.   Kalliosinisiiven munien etsiminen ei ollut systemaattista, vaan etsimen lopetettiin muutaman munan löydyttyä.  Havainnointi  15.6.2018 klo 10:45–13:10 Lämpötila oli selvityksen alussa 21 °C, pilvisyys 3/8 ja tuuli noin 2–3 m/s S. Selvityksen lopussa lämpötila oli 23 °C, pilvisyys 2/8 ja tuuli noin 2–4 m/s S. Olosuhteet olivat erittäin hyvät isomaksaruohojen määrien arviointiin sekä kalliosinisiipien aikuisten ja munien havainnointiin ja laskemiseen. 
 13.6.2019 klo 7:15–17:45 Lämpötila oli selvityksen alussa 11 °C, pilvisyys 2/8 ja tuuli noin 3–4 m/s SE. Selvityksen lopussa lämpötila oli 18 °C, pilvisyys 8/8 ja tuuli noin 5–6 m/s SE. Olosuhteet olivat erittäin hyvät isomaksaruohojen määrien arviointiin sekä kalliosinisiipien munien havainnointiin ja laskemiseen.  Fenologia 15.6.2018 Mäkitervakot ja kangasmaitikat olivat kukassa sekä ensimmäiset ahomansikoiden marjat punaisia, metsäkurjenpolvet olivat kukkineet. Lennossa oli esim. pihlajaperhosia, niittysinisiipiä ja tummapapurikkoja. 
 13.6.2019 Mäkitervakot, metsäkurjenpolvet ja kangasmaitikat olivat kukassa. 
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Liite 2. Tähtiniemen uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhosten esiselvityksen 

kasvilajit 

Heinola Tähtiniemi 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 
Ahdekaunokki (Centaurea jacea)              
Ahojäkkärä (Gnaphalium sylvaticum)              
Ahomansikka (Fragaria vesca)      2        
Asterikasvit (Asteracea) muut kuin päivänkakkara               
Hanhenpaju (Salix repens)              
Harakankeltanot (Pilosella spp.)              
Hietaneilikka (Dianthus arenarius) EN              
Hietikkonata (Festuca polesica) NT              
Hierakat (Rumex spp.)              
Hiirenvirna (Vicia cracca)      1        
Häränsilmä (Hypochoeris maculata)              
Idänkeulankärki (Oxytropis campestris)              
Isolinnunruoho (Polygala vulgaris) VU              
Isomaksaruoho (Sedum telephium)              
Jauhosavikka (Chenopodium album)              
Jäsenruohot (Scleranthus spp.) EN–LC              
Kanerva (Calluna vulgaris) 2 3 3 3  3  3      
Kanervisara (Carex ericetorum)              
Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) NT              
Kannusruoho (Linaria vulgaris)              
Karvaskallioinen (Erigeron acer)              
Keltamaite (Lotus corniculatus)              
Keltamatara (Galium verum) VU              
Keltanot (Hieracium spp.)              
Ketokaunokki (Centaurea scabiosa)              
Ketomaruna (Artemisia campestris)              
Ketoneilikka (Dianthus deltoides) NT              
Kissankäpälä (Antennaria dioica) NT              
Kuismat (Hypericum spp.)              
Kultapiisku (Solidago virgaurea)      1       4 Lehtokuusama (Lonicera xylosteum)      1    2  2  
Masmalo (Anthyllis vulneraria)              
Metsäapila (Trifolium medium)              
Mäkimeirami (Origanum vulgare)              
Mäkiminttu (Satureja vulgaris)              
Mäkitervakko (Lychnis viscaria)              
Niittyhumala (Prunella vulgaris)      1 1       
Neidonkieli (Echium vulgare)              
Nuokkukohokki (Silene nutans)              
Ojakärsämö (Achillea ptarmica)              
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)      2        
Pujo (Artemisia vulgaris)              
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga)              
Puna-apila (Trifolium pratense)              
Purtojuuri (Succisa pratensis)              
Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare)              
Rantahirvenjuuri (Inula salicina)              
Rantavehnä (Leymus arenarius)              
Rohtorasti (Anchusa officinalis) NT              
Ruusuruoho (Knautia arvensis)              
Siankärsämö (Achillea millefolium)      1        
Sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi)              
Suolaheinät (Rumex acetosa/acetosella)              
Suolayrtti (Salicornia europaea) EN*              
Tammi (Quercus robur)      1        
Tyräruoho (Herniaria glabra)              
Ukontulikukka (Verbascum thapsus)              
Variksenmarja (Empetrum nigrum)              


