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KUVALIITE UUTISVINKKIIN   
Tekstiosa (5 sivua)>https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV.pdf<(Word:ina>korvaa pdf>docx) 

Vuoden 2021 Lokkilive kuvia (5kpl). Vapaasti käytettävissä julkaisujen yhteydessä.  

Huom. Nämä kuvat pieniä, linkeissä originaalit. 

Kuvat on kuvattu Lokkilive.fi-kameroilla, kuvaajana Risto Juvaste Lisää >https://www.lokkilive.fi 

 

 

2021LokkiliveKuva1 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva01.jpg 

Esimerkkinäkymä 5.6.2021 Meri/Lintusaari-
kamerasta. Kuvassa merimetsoja ja merihanhia, 
lokkeja, tukkasotkia. Yhdellä hanhista oli 
kaularengas. Se oli merkitty lähistöllä 2020, mutta 
nähty talvella pari kertaa Saksassa. 

2021LokkiliveKuva2 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva02.jpg 

Esimerkkinäkymä Meri/Lintusaari-kamerasta 
(Kun lokit ovat ilmassa, joku häiritsee pesinnän 
rauhaa, tässä tilanteessa 14.6.2021 merikotkat) 

 
 

 

 

2021LokkiliveKuva3 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva03.jpg 

Esimerkkinäkymä Pohjois-Karjalan järvikamerasta. 
Järvien lintusaarilla näkymät ovat yleensä suppeita. 
Kuvassa selkälokkeja ja kanadanhanhia. 

 

2021LokkiliveKuva4 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva04.jpg 

Zoomattu tilanne edellisetä näkymästä 10 minuutia 
myöhemmin.  

 

https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV.pdf
https://www.lokkilive.fi/
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva01.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva02.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva03.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva04.jpg
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2021LokkiliveKuva27 
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva27.jpg 

Merimetsokolonian näkymä 23.6.2021 Pesät tyhjiä, 
kaksi merimetsoa kuivattelee siipiään.  

 

 

 

 

 

 

https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2021LokkiliveKuva27.jpg
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Vuoden 2020 Lokkilive kuvia (22 kpl). Copyright, käytettävissä pääsääntöisesti 50€ 

korvausta vastaan. (ks. Lokkilive-tiedote 2021 tekstiosa  s.5) 

Koko tiedote (5 sivua)>https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV2.pdf<(Word:ina>korvaa pdf>docx) 

Pressmeddelandet på Svenska> https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV2s.pdf  < Word>pdf>docx) 

Kuvaliite (7 sivua) > https://www.juvaste.fi/risto/LL/KuvaliiteUV2.pdf<Word:ina>korvaa pdf>docx) 

Kaksi osiota A) 7 selkälokki ym. kuvaa  (kuvat 4-11) B) 14 kotkakuvaa (kuvat 12-26) 
Huom. Nämä kuvat pieniä, linkeissä originaalit. 

A) 7 selkälokki ym. kuvaa  (kuvat 4-11)  

 

2020LokkiliveKuva5 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva05.jpg 

Näkymä Meri/Lintusaari-kamerasta 12.6.2020 
Lokit ja merimetsot ym. elävät normaalisti 
rauhallista yhteiseloa.  

 

2020LokkiliveKuva6 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva06.jpg 

Näkymä Meri/Lintusaari-kamerasta 28.6.2020 
Saarella pesi noin 40 paria selkälokkeja. Suuri osa 
pesiinöistä tuhoutui jo munavaiheessa. Kesäkuun 
lopulla niiden uusintapesinnoistä oli muutamia 

untuvikkoja. Kameranäkymän noin 80 
harmaalokkiparin tilanne oli vastaava. 

 

2020LokkiliveKuva7 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva07.jpg 

Näkymä Meri/Lintusaari-kamerasta 30.6.2020 
Selkä- ja harmaalokkien pesimäaluetta.  

 

2020LokkiliveKuva8 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva08.jpg 

Näkymä Meri/Lintusaari-kamerasta 29.7.2020 
Kuvassa emonsa seurassa ilmeisesti ainoa saarelta 
lentoon päässyt selkälokin poikanen. Taustalla 
merihanhi. 

https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV2.pdf
https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV2s.pdf
https://www.juvaste.fi/risto/LL/KuvaliiteUV2.pdf
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva05.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva06.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva07.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva08.jpg
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2020LokkiliveKuva9 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva09.jpg 

Näkymä Meri/Lintusaari-kamerasta 2.8.2020  
Elokuun alussa selkälokit valmistautuvat 
muuttmatkalleen Keski-Afrikkaan. Pisin rengaslöytö 
on Afrikan eteläkärjestä. 

 

 

2020LokkiliveKuva10 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva10.jpg 

Näkymä Meri/Lintusaari-kamerasta 25.7.2020 
Zoomaamalla kuvan näkymästä löytyi 
lukurenkaallinen selkälokki, joka oli rengastettu 
poikasena 2015 lähistöllä.  Selkälokkien 
lukurenkailla on saatu valtavasti tietoa (yli 100 000 
tapaamista) selkälokkien liikkeistä ja ongelmistakin. 

 

https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva09.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva10.jpg


5/7 
  KUVALIITE UUTISVINKKIIN R.Juvaste 30-6-2021 

B) Kotka- ja merimetsokuvia (kuvat 12-26) 

Kuvissa (ja videossa) nähdään lintusaarella tapahtunut merikotkien loppusaalistus 
merimetsokoloniassa. Alkukesästä kotkat syövät elannokseen myös munia ja kesä- ja heinäkuussa 
mm. lokkien, räyskien ja merimetsojen poikasia. Lintusaaren merimetsojen uusintapesintöjen 
poikaset houkuttelivat paikalle poikkeuksellisen kotkamäärän. Kameralla luettiin huippuviikon aikana 
30 eri rengasta. Paljon likaisia renkaita jäi lukematta ja kaikkia lintuja ei tietysti nähty. Noin 1/3 
kotkista oli rengastettuja. Tämän perusteella voi karkeasti arvioida, että paikalla kävi noin 200 eri 
kotkayksilöä. Alueen kaikki merimetson poikaset joutuivat saaliiksi. Tilanne oli poikkeuksellinen, 
pesintäaikana merikotkilla on parikohtaiset reviirit, joista ne käyvät kovia keskinäisiä taisteluja. Tätä 
tilannetta voisi nimittää merikotkien ”hakkuiksi”. Kalastajat tuntevat hyvin lokkien ”hakkuut”, jossa 
pinnassa olevan muikkuparven ylle kerääntyy nopeasti saalistamaan kymmeniä lokkeja.   

 

2020LokkiliveKuva12  (19.5.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva12.jpg 

Merimetsojen pesintä oli myöhässä toukokuun 
lopulla. Muninta oli vasta aluillaan. Ilmeisesti ensi 
munia oli kohdannut jokin tuho. 

 

2020LokkiliveKuva13  (29.7.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva13.jpg 

Kuvissa 13 ja 14 muutama merimetson poikanen on 
joutunut erilleen. Ne eivät voi tehdä mitään paitsi 
odottaa kohtaloaan, pakoyritykset epäonnistuivat. 
Emot ovat paenneet veteen. 

 

2020LokkiliveKuva14 (29.7.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva14.jpg 

Kaksi vanhaa merikotkaa ja merimetson poikasia. 

 

2020LokkiliveKuva15 (30.7.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva15.jpg 

Tässä poikasia on vielä runsaasti. Osa niistä 
piilotteli kameratornin alla. Kuvassa 9 kotkaa. 

https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva12.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva13.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva14.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva15.jpg
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2020LokkiliveKuva16 (30.7.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva16.jpg 

10 kotkan rinki saaliin ympärillä 

 
2020LokkiliveKuva17  (31.7.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva17.jpg 

Täysin kelvottomia renkaita oli osalla kotkista, tässä 
kaksi mustaa rengasta. Osa renkaista oli hyvin 
luettavissa, mutta ehkä noin 1/3 lukukelvottomia.  

 

2020LokkiliveKuva18  (31.7.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva18.jpg

. Tällä yksilöllä renkaat ovat suhteellisen puhtaat, 
mutta mustan renkaan fontit ongelmallisia. 
Punaisen renkaan merkeistä ei saa selvää. 

 

2020LokkiliveKuva19 (31.7.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva19.jpg 

Saaliit ja saalistajat.  

 

2020LokkiliveKuva20 (31.7.2020 klo 23:43) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva20.jpg 

Öinen kotkavartio. Merikotkat saalistavat usein 
keskiyölläkin.  

 

2020LokkiliveKuva21 (1.8.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva21.jpg 

Tässäkin likaantunut lukukelvoton rengas.  

 

https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva16.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva17.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva18.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva18.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva19.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva20.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva21.jpg


7/7 
  KUVALIITE UUTISVINKKIIN R.Juvaste 30-6-2021 

 

2020LokkiliveKuva22 (1.8.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva22.jpg 

Edessä nuori ja taustalla vanha merikotka. Rohkeat 
varikset hyödynsivät tehokkaasti kotkien jättämiä 
tähteitä. Suurin paikalla ollut varisjoukko arvioitiin 
noin 50 yksilöksi. Suurin havaittu kotkamäärä oli 30 
yksilöä.  

 

2020LokkiliveKuva23 (1.8.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva23.jpg 

Kotkarinki saaliin ympärillä 

 

2020LokkiliveKuva24 (2.8.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva24.jpg 

Potretti. Vanha merikotka. Puhtaat renkaat. 

 

2020LokkiliveKuva25 (3.8.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva25.jpg 

Merimetsojen poikaset on syöty, mutta kotkat 
kokoontuivat vielä muutaman päivän ajan paikalle. 

 

2020LokkiliveKuva26 (3.8.2020) 
>https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva26.jpg 

Viimeiset kotkat etsivät tähteitä ja yrittivät 
saalistaa lokinpoikasia.  

https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva22.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva23.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva24.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva25.jpg
https://www.juvaste.fi/risto/LL/Pics/2020LokkiliveKuva26.jpg

