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Suomen Luontotieto Oy
Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

1. Johdanto
Voimavapriikki Oy tilasi Suomen Luontotieto Oy:ltä lintujen kevätmuuttoselvityksen suunnitteilla olevan Forssan tuulipuistohankkeen vaikutusalueelta. Selvitys kuuluu hankkeiden
ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä Ramboll Finland Oy:ssä on toiminut Asko Ijäs, Voimavapriikki Oy:ssä Lasse Kosonen ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Oja.

2. Aineisto ja menetelmät
Forssan kaupungin eteläpuolelle suunnitellun tuulipuiston alueen läpimuuttavaa linnustoa
havainnoitiin 4.4- 3.6.2011 välisenä aikana. Havainnointia suoritettiin Forssan Kiimassuon
jätteidenkäsittelyalueelta sekä Torronsuon Kiljamon lintutornista. Kummaltakin havaintopaikalta näkyy koko suunnittelualueen yläpuolinen ilmatila lähes esteettömästi. Kiimassuolla
havainnointipaikkana toimi biokaasulaitoksen siilon katto. Havainnointia suoritettiin yhdestä pisteestä kerrallaan yhden havainnoijan voimin ja useimmiten havainnointia suoritettiin
kummastakin havainnointipisteestä samanaikaisesti. Samanaikaisesti suoritettu havainnointi
mahdollisti esim. kurkiparvien pitkän seurannan alkaen Torronsuon eteläpuolelta ja päättyen
Forssan taajaman pohjoispuolelle. Huhtikuussa havainnointipäiviä oli yhteensä 23. Toukokuussa havainnointia suoritettiin yhteensä 10 päivänä. Kesäkuussa havainnointia suoritettiin
yhtenä päivänä 4 tunnin ajan.
Pääsääntöisesti muutto seurattiin aamuisin auringonnoususta noin klo 12.00 ja peto- ja
kurkimuuton aikaan myös iltapäivällä 13.00- 17.00. Iltamuuttoa seurattiin toukokuun alusta
eteenpäin noin 18.00- 23.00. Iltamuuttoa seurattiin yhteensä 3 päivänä. Yhteensä havainnointia oli 34 päivänä (Liite 1) ja havainnointiin osallistui kaksi tutkijaa (Jyrki Oja ja Lasse
Kosonen). Lepäilijälaskentoihin osallistuivat ja avustajina toimivat myös Tikli Matikainen ja
Hanna-Kaisa Hietajärvi. Kiljamon lintutornissa samanaikaisesti olleiden havainnoitsijoiden
havainnot kelpuutettiin mukaan aineistoon.
Muutonseuranta ei ollut satunnaista ja muutontarkkailupäivät pyrittiin valitsemaan muuton kannalta sääolosuhteiltaan parhaimpiin päiviin. Kurkien ja metsähanhien läpimuutosta
alueen läpi saatiin varsin aukoton kuva, sillä näiden lajien muutonhuipun aikaan seuranta oli
lähes päivittäistä.
Muuttohavainnot kirjattiin yksilöittäin ja yksilömäärän sekä kellonajan lisäksi kirjattiin
muuttokorkeus sekä linnun käyttämä reitti suunnittelualueen kohdalla. Suunnittelualue oli
jaettu viiteen sektoriin (W1, W2, 0, E1 ja E2). Sektorit oli helppo paikallistaa korkeiden maastokohteiden (linkkimastot ym.) perusteella ja ennen havainnointia selvitettiin maastossa sektoreiden rajat siten, että kumpikin havainnoitsija käytti varmasti samoja rajalinjoja linnun
liikkeitä tulkitessaan. Muuttokorkeudessa käytettiin kolmipykäläistä asteikkoa, jossa 1 pykälä
tarkoitti 0-60 m, 2 pykälä 60-175 ja kolmas yli 175 m.
Muutonseurannan lisäksi laskettiin huhtikuussa Kalliojärven pelloilla levähtäneet metsähanhet ja laulujoutsenet. Selvitysalue käsitti koko valtatie 2 ja Torronsuon välisen peltoalueen.
Alue ajettiin autolla läpi ja kaikki metsähanhet ja laulujoutsenet kirjattiin ylös. Myös Kiimassuon alueella ruokailleet paikalliset lokit laskettiin säännöllisesti.

Näkymä Kiimassuon havainnointipaikalta etelänsuuntaan.Kuva Lasse Kosonen
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Havainnoinnissa käytetyt sektorit ja muutontarkkailupaikat

Keväällä 2011 suunnittelualueella havaittiin kolme muuttavaa kalasääkseä.
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3. Tulokset
Muutontarkkailussa havaitut muuttolinnut ja yksilömäärät on esitetty taulukossa 1. 		
Seuraavassa alueen läpi kulkevaa kevätmuuttoa kuvataan ryhmäkohtaisesti.
Taulukko. 1 Forssan tuulipuistohanke. Kevätmuutolla havaitut lintulajit ja yksilömäärät. Taulu					
kossa on yhdistettynä Kiimassuon ja Kiljamon havaintopisteiden havainnot.
Laji

Yksilömäärä

Niittykirvinen

1

Ampuhaukka

1

Nuolihaukka

3

Anas sp

17

Närhi

32

Buteo sp

8

Pajusirkku

1

Falco sp

2

Peippo

357

Haapana

12

Peippolaji

90

Haarapääsky

36

Piekana

10

Harmaahaikara

2

Pikkukuovi

18

Harmaahanhilaji

115

Pikkulintu

3206

Harmaasieppo

6

Pikkukäpylintu

7

Hiirihaukka

32

Punakylkirastas

4

Isokoskelo

9

Rastas sp

359

Kahlaajalaji

119

Ruskosuohaukka

2

Kalalokki

60

Rautiainen

6

Kalasääski

3

Räkättirastas

228

Kanahaukka

2

Räystäspääsky

5

Kapustarinta

14

Selkälokki

14

Keltasirkku

1

Sepelkyyhky

322

Kiuru

28

Silkkiuikku

2

Kottarainen

372

Sinisorsa

11

Kyyhkylaji

20

Sinisuohaukka

1

Kuikka

9

Suokukko

73

Kuikkalintulaji

14

Suopöllö

1

Kulorastas

4

Taivaanvuohi

2

Kuovi

14

Tavi

9

Kurki

3518

Telkkä

4

Käki

1

Tervapääsky

21

Laulujoutsen

117

Tilhi

27

Laulurastas

7

Tuulihaukka

3

Liro

22

Töyhtöhyyppä

136

Mehiläishaukka

4

Urpiainen

1

Metsähanhi

179

Uuttukyyhky

2

Metsäkirvinen

23

Valkoposkihanhi

21

Metsäviklo

2

Valkoviklo

1

Muuttohaukka

1

Varpushaukka

13

Naurulokki

286

Västäräkki

3

Mukana vain selkeästi muuttaneet linnut.
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Kuikka- ja uikkulinnut sekä haikarat
Arktisten kuikkalintujen päämuuttoreitit eivät kulje Lounais-Hämeen yli. Alueen läpimuuttavat kuikkalinnut ovat todennäköisesti sisämaan pesiviä kuikkia ja kaakkureita. Myös alueen
yli muuttavat uikkulinnut ovat todennäköisesti Etelä -ja Keskisuomen pesimäkantaa. Alueella havaittiin vain 9 läpimuuttavaa kuikkaa ja kuikkalinnuiksi määritettiin 14 yksilöä. Kaikki
muuttavat kuikat muuttivat huomattavan korkealla eli selkeästi törmäysriskirajan yläpuolella.
Ainoa kaakkurihavainto koski 21.4 Torronsuon päällä lennellyttä kaakkuriparia, joka saattoi
etsiä pesimäpaikkaa alueelta. Lajista ei kuitenkaan tehty muita havaintoja eikä kaakkuri pesi
enää Torronsuon alueella. Muuttavia silkkiuikkuja nähtiin kaksi ja muuttavia harmaahaikaroita kaksi (7.4 ja 8.5).

Laulujoutsen

Laulujoutsenen muutto ajoittuu alueella pääosin huhtikuun alkupuolelle, mutta pesimättömiä ja alueella pesiviä lintuja nähtiin koko havainnointikauden. Ensimmäiset linnut liikkuvat
alueella sulapaikkoja etsien, eikä selvää muuttosuuntaa linnuilla muuton alkuvaiheessa ole.
Laulujoutsenet saapuvat alueelle vielä soiden ja järvien ollessa jäässä ja usein ne kerääntyvät
alkukeväänä Kalliojärven peltoaukean pälvipaikoille tai orasmaille. Muutonhuippu havaittiin
alueella 8.4., jolloin Talpianjärven ja Kalliojärven alueella laskettiin yhteensä 112 levähtävää laulujoutsenta. Muuttavia laulujoutsenia nähtiin kevään muutontarkkailussa melko vähän
(117) eikä alue ole kevään havaintojen perusteella erityisen merkittävä lajin muuttoväylä.
Torronsuon alueella pesii useita laulujoutsenpareja, jotka käyvät ruokailemassa säännöllisesti
lähialueen pelloilla. Suunnittelualueen poikki nämä linnut eivät kuitenkaan kevään havainnoinnin perusteella tavallisesti kulje.

Hanhet

Metsähanhi

Torronsuon alue lähiympäristöineen on perinteinen metsähanhien kevätmuutonaikainen levähdysalue. Nykyisin alueella levähtää enimmillään muutamia satoja metsähanhea, jotka

Laulujoutsenia kerääntyy Kalliojärven pelloille keväisin
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kuitenkin suon sijaan viihtyvät enimmäkseen viljellyillä peltoaukeilla, kuten Kalliojärven alueella. Kevään 2011 havainnoinnissa Torronsuon alueella ei havaittu suolla levähtäneitä metsähanhia, mutta Talpianjärvellä sekä Kalliojärvellä pysähtyi useita hanhiparvia. Kalliojärven
pelloilla suurin laskettu metsähanhimäärä oli 280 yksilöä 14.4 (LK). Metsähanhien läpimuutto
alueen läpi on hyvin nopeaa ja huhtikuun puolenvälin jälkeen alueen poikki muutti vain yksittäisiä metsähanhia. Metsähanhia ei nykyisin pesi Torronsuon alueella.
Kevään aikana havaittiin yhteensä 179 läpimuuttavaa metsähanhea. Tämän lisäksi havaittiin n.115. muuttavaa lajilleen määrittämätöntä harmaahanhea (Anser sp). Näistä ylitti suunnittelualueen törmäyskorkeudella 85 yksilöä.
Taulukko 2. Kalliojärven pelloilla levähtäneet laulujoutsenet ja metsähanhet keväällä 2011.
Päivämäärä

Laulujoutsen

Metsähanhi

5.4

8

8.4

112

2

9.4

8

17

14.4

64

280

16.4

4

42

25.4

2

30.4

4

Arktiset hanhet
Arktiset hanhet muuttavat vain poikkeuksellisten säätilanteiden seurauksena keväällä alueen
poikki. Ainoa arktisia hanhia koskeva muuttohavainto oli 18.5 Torronsuon itäosan poikki
muuttanut 21 valkoposkihanhen parvi.
Muita arktisia hanhia ei kevään seurannassa havaittu.

Puolisukeltajasorsat, telkkä ja muut vesilinnut
Useimmat vesilintulajit ovat yömuuttajia ja aamun muutontarkkailussa nähdään usein vain
muuton rippeet. Koska lajit muuttavat keskiyön tunteina, ei tarkkoja muuttoreittejä ole mahdollista selvittää valoisan ajan havainnoinnilla. Vesistöt toimivat sisämaassa useimpien vesilintujen muuttoväylinä, joten suunnittelualueen poikki muuttaa todennäköisesti vain hyvin
pieni määrä puolisukeltajasorsia. Aamumuuton seurannan yhteydessä nähtiin satunnaisesti
vain haapanoita, taveja sekä sinisorsia. Talpianjärvellä levähtää keväisin pieniä määriä puolisukeltajasorsia, joista osa muuttanee suunnittelualueen poikki. Telkkiä nähtiin muuttavina
vain muutamia, kuten myös isokoskeloita
Lähes kaikki havaitut puolisukeltajasorsat muuttivat huomattavan korkealla eli yli 300 m.
korkeudella.

Arktiset vesilinnut (mustalintu, pilkkasiipi ja alli)
Arktisten vesilintulajien muuttoreitit eivät normaalisti kulje suunnittelualueen poikki. Aivan
poikkeuksellisesti Suomenlahtea pitkin kulkeva muuttovirta voi voimakkaan itätuulen vuoksi
suuntautua aiemmin sisämaahan ja tällöin myös Forssan seudulla saattaa nähdä yksittäisiä
mustalintu- tai alliparvia. Nämä linnut ovat ajautuneet sisämaahan joko Paimionlahden tai
Salon Halikonlahden pitkiä merenlahtia seuratessaan. Mantereen yllä nämä lajit muuttavat
tavallisesti erittäin korkealla.
Kevään seurannassa ei arktisia vesilintuja havaittu.
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Maa ja merikotka
Kevätmuutonseuranta aloitettiin maa- ja merikotkamuuton selvittämiseksi todennäköisesti
liian myöhään. Kummankin lajin päämuutto Etelä-Suomen yli ajoittuu maaliskuun lopulle
(joskus jopa maaliskuun alkupuolelle) ja muutontarkkailussa havaittiin vain yksi muuttava
merikotka 15.4. Laji muutti suunnittelualueen yli osan aikaa törmäyskorkeudella. Ainoa paikallinen merikotkahavainto koski Kiimassuon alueella havaittua esiaikuista merikotkaa, joka
viihtyi jäteaseman alueella huhtikuun alussa.
Suunnittelualueen läpi saattaa keväällä muuttaa yksittäisiä maa ja merikotkia, mutta merkittävänä muuttoväylänä aluetta ei voi pitää.

Muut petolinnut
Lounais-Hämeessä ei ole merkittäviä petolintujen muuttoreittejä, joita petolinnut selkeästi
noudattaisivat keväisin. Nousevia ilmavirtauksia käyttävien petolintujen muutto on riippuvainen nousevista ilmavirtauksista ja alueilla, josta puuttuvat korkeat maastomuodot, muuttoreitit eivät ole pysyviä ja ne vaihtelevat vuodesta toiseen.
Kevään muutonseurannassa havaitut petolinnut muuttivat hyvin laajalla alueella ja useimmat
havaitut yksilöt muuttivat hyvin korkealla (joka sisämaassa on tavallista). Havaittujen petolintujen yksilömäärät jäivät pieniksi, jos määriä vertaa rannikon muutontarkkailupaikkoihin.
Runsaslukuisin muuttava laji oli hiirihaukka ja toiseksi runsain laji oli piekana. Muita muuttavana havaittuja petolintulajeja olivat muuttohaukka (1), ampuhaukka, tuulihaukka, nuolihaukka, varpushaukka, kanahaukka, mehiläishaukka, ruskosuohaukka, sinisuohaukka ja
kalasääksi.
Havaitut petolinnut muuttivat laajalla alueella, eikä selkeää muuttoväylää alueella havaittu.
Petolintujen muutosta alueen poikki saatiin todennäköisesti hyvä kuva, sopivien muuttosäiden osuttua muutontarkkailupäiville.

Merikotkia havaittiin muuttavana vain yksi yksilö
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Kurki

Kevätmuuton seurannan tärkein seurattava laji oli kurki, sillä suunnittelualueen eteläpuoleinen Torronsuon alue on merkittävä kurkien kevätmuutonaikainen levähdysalue. Kurkien keväinen muuttoreitti kulkee tavallisesti lounaisen Suomen yli ja se mitä reittiä kurjet käyttävät
riippuu pitkälti sääolosuhteista. Muuttosään ollessa edullinen kurjet jatkavat usein matkaansa, eivätkä pysähdy lainkaan Torronsuon alueella. Myöhään iltapäivällä tai illalla alueelle
saapuvat muuttoparvet sen sijaan lähes poikkeuksetta pysähtyvät alueelle yöpymään ja tämä
havaittiin myös kevään 2011 seurannassa. Alueelle yöpymään jääneet kurjet jatkoivat muuttoaan heti seuraavana aamuna. Nämä parvet ottivat korkeutta Torronsuon päällä ja suurin osa
näistä parvista kulki suunnittelualueen kautta. Päämuuttopäivinä kurkien muuttoreitti kulki
Torronsuon itäreunassa tai idempänä ja nämä linnut eivät kulkeneet suunnittelualueen kautta. Suurin osa alueen yli muuttaneista kurjista muutti selkeästi törmäysriskirajan yläpuolella.
Toisaalta osa Torronsuolta lähteneistä linnuista oli vielä suunnittelualueen kohdilla törmäysriskialueella.
Havainnoinnissa laskettiin yhteensä noin 3518 alueen läpi muuttavaa kurkea. Näistä 1280
kulki suunnittelualueen (sektorit W1 ja 0) yli ja näistä törmäyskorkeudella lensi yhteensä 433
kurkea.
Taulukko 3. Kevätmuutossa havaittujen kurkien yksilömäärät sektoreittain
W2

W1

0

E1

E2

874

586

694

569

795

Taulukko 4. Suunnittelualueen (W1 ja 0) yli muuttaneiden kurkien lentokorkeus (1-3)
1

2 (törmäysriskialueella)

3

102

433

745

Kurkia suunnittelualueen yllä. Kuva Lasse Kosonen
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Kahlaajat
Muutonseurannassa suunnittelualueen poikki havaittiin muuttavan vain pieniä määriä kahlaajia. Suurin osa kahlaajista on yömuuttajia ja aamumuutolla näkyy tavallisesti vain yöllisen
muuton jälkijoukkoja. Varhaisista muuttajista töyhtöhyyppiä muuttaa alueen poikki jonkin
verran ja osa näistä linnuista pysähtyy levähtämään Torronsuon alueelle. Suokukkoja ja liroja
nähtiin vain muutamia parvia eikä arktisia kahlaajia havaittu muutonseurannassa lainkaan.
Töyhtöhyyppien muuttokorkeus oli lajille tyypilliseen tapaan matala, mutta muut havaitut
kahlaajat muuttivat huomattavan korkealla.

Lokkilinnut
Lokkilintujen muuton seuraaminen ja muuttajien yksilöiden tulkitseminen on suunnittelualueen ytimessä sijaitsevan Kiimassuon jätteidenkäsittelyalueen vuoksi haastavaa. Taulukossa
esitetyt muuttajamäärät ovat todennäköisesti paljon pienempiä kuin todellinen alueen läpimuuttavien lokkilintujen määrä. Etelä-Suomen kaatopaikoilla vierailevat linnut liikkuvat kevätaikaan hyvin laajalla alueella ja sama lintu voi muutaman päivän sisällä vierailla useilla
kaatopaikoilla. Muuttaviksi tulkitut linnut ohittivat selkeästi Kiimassuon alueen ja alueelle
suuntaavia lintuja ei tulkittu muuttaviksi. Selkeää muuttoa alueen yli havaittiin vain naurulokilla, selkälokilla sekä kalalokilla.
Seurannan yhteydessä laskettiin Kiimassuolla vierailevien lokkien kokonaismääriä, jotka on
esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Kiimassuon lokkimäärät keväällä 2011. Lukumäärä on päivän maksimimäärä,
mikäli lokit on laskettu useampaan kertaan.
Päivämäärä

Kalalokki

Harmaalokki

Naurulokki

4.4

80

5.4

200

10

7.4

150

30

8.4

200

50

Selkälokki
2
3

12.4

6

300

850

14.4

30

400

1200

10

25.4

8

500

600

10

Kyyhkyt
Alueen läpi muutti jonkin verran sepelkyyhkyjä, mutta muuttajamäärä oli varsin vähäinen.
Torronsuon poikki pohjois-eteläsuunnassa kulkeva metsäkannas toimii jonkinlaisena muutonohjaajana erityisesti sepelkyyhkylle. Muista kyyhkyistä muuttavina havaittiin uuttukyyhky
(3) sekä kesykyyhky.

Varpuslinnut
Varpuslintujen muutto sisämaassa tapahtuu tavallisesti laajana rintamana, jos muuttoa ohjaavia vesistöjä tai laajoja peltoaukeita ei ole. Vaikka seurannassa keskityttiin suurten ja törmäyksille mahdollisesti alttiiden lajien seurantaan havaittiin muuttavia varpuslintuja yllättävän runsaasti. Suurin osa muuttavista lajeista jätettiin määrittämättä (pikkulintu) ja valtaosa
määritetyistä linnuista oli peippoja tai peippolintuja. Kiljamon tornin havaintojen perusteella
Torronsuon poikki kulkeva metsäkannas, jossa päätie kulkee, toimii jonkinlaisena johtolinjana niin varpuslinnuille kuin esim. myös kyyhkyille. Varpuslintujen muuttokorkeus vaihteli
aivan puiden latvusten tasolta muutamaan sataan metriin. Selkeällä säällä muuttokorkeus oli
sadekeliä korkeampi ja tällöin valtaosa linnuista muutti törmäysriskialueella.
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Suomen Luontotieto Oy
Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

4. Epävarmuustekijät
Lintujen muuttoreitit, muuton ajoitus ja monet muut muuttoon vaikuttavat tekijät vaihtelevat
vuosien välillä. Esim. alueen läpi muuttavien kurkien määrä vaihtelee huomattavasti vuosien
välillä ja kurkien päämuuttoreitti voi vaihdella kymmeniä kilometrejä keväiden välillä. Merkittävin muuttoon vaikuttava tekijä on sääolot, jotka vaihtelevat huomattavasti vuosien välillä.
Nyt saadut tulokset selvittävät lintujen muuttoa alueen poikki keväällä 2011 eikä tulosten
perusteella voi antaa yleispätevää kuvaa lintujen kevätmuutosta alueella. Havainnoinnin tehokkuutta lisäsi se , että kumpikin käytetty havainnointipaikka on poikkeuksellisen hyvä havainnointitehokkuuden kannalta (esteetön näkyvyys kaikkiin suuntiin sekä riittävä korkeus).
Havainnointi osui hyvin muuton huippuhetkiin erityisesti suurten lintujen osalta ja ainakin
kurkimuuton perusasiat alueelta tulivat selvitetyiksi.

5. Yhteenveto kevätmuutosta
Kevään 2011 muuttohavainnoinnin perusteella suunnitellun tuulipuiston alueen poikki ei
kulje selkeitä muuttolinjoja, kurjen muuttoreittiä lukuun ottamatta. Torronsuon alue on perinteinen kurkien muutonaikainen levähdysalue, jonne osa kurjista pysähtyy yöpymään. Osa
yöpymään jääneistä kurjista muuttaa suunnitellun tuulipuiston poikki. Kevään 2011 havaintojen perusteella suurin osa kurjista kuitenkin muutti pysähtymättä Torronsuon kautta ja näistä
linnuista suurin osa ei kulkenut suunnittelualueen kautta. Alueelle pysähtyvien kurkien määrä vaihtelee todennäköisesti säätekijöiden ja muuton ajoittumisen vuoksi. Myöhään meren
ylittäneet linnut jäävät todennäköisimmin alueelle lepäämään. Tämä näkyi selkeästi kevään
muutonseurannassa. Alueen poikki muuttaa jonkin verran metsähanhia, mutta kevään havaintojen perusteella metsähanhet liikkuvat alueen itäpuolella Kalliojärven pelloilla ja esim.
Torronsuolla linnut eivät viihdy. Toinen hanhia vetävä kohde sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella Jokioisten Lintupajun alueella ja lähipelloilla. Näille kohteille saapuvat linnut ylittävät suunnittelualueen todennäköisesti vain harvoin. Muita vesilintuja alueen läpi muuttaa
niukasti, selkeiden vesistölinjojen puuttuessa. Myöskään kahlaajia ei alueen läpi havaintojen
perusteella muuta merkittäviä määriä.
Petolintuja muuttaa alueen poikki laajana rintamana, eikä selkeää muuttolinjaa pedoilla
havaittu. Maa-ja merikotkien muuton selvittämiseksi seuranta aloitettiin myöhään, mutta hyvin todennäköisesti alueen läpi ei muuta merkittäviä määriä kotkalintuja. Uhanalaisista petolinnuista muuttavina havaittiin muuttohaukka, kalasääksi ja mehiläishaukka. Kevään 2011
havainnoinnin perusteella petolintujen muuttokorkeus on alueella korkea ja suurin osa nyt
havaituista petolinnuista ylittäisi mahdollisen tuulipuiston selkeästi törmäyskorkeuden yläpuolelta
Varpuslinnut muuttavat alueen poikki laajana rintamana ja ainoa selkeä muuttolinja, joka
seurannassa havaittiin, kulki Torronsuon poikki pohjois-eteläsuunnassa menevää kannasta
pitkin. Samaa linjaa käyttivät myös sepelkyyhkyt
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7. Liitteet
Liitetaulukko 1. Muutontarkkailupäivät kellonaikoineen (J.O= Jyrki Oja, L.K= Lasse Kosonen
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