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  Lokkilive-tiedote 30.6.2021 R.Juvaste 

Risto Juvaste     Onttola 30.6.2021 
Viljakaari 4,  80510 Onttola 
GSM 050-3676167) 
e-mail risto@juvaste.fi web http://www.juvaste.fi/risto/etusivu.php  
Livekamerat> https://www.lokkilive.fi 
=================================================== 

 

Nyhetstips med många möjligheter: bilder, video,  

live-cam, Lokkilive – om silltrut, havsörn och skarv! 
 

Texterna och bilderna kan bearbetas fritt, förkortas och förlängas 

med hjälp av intervjuer. Kan publiceras fritt genast. Bilderna från 

år 2021 kan fritt användas med hänsvisning till källan, bilderna och 

videoklippen från 2020 är belagda med avgift (se s. 4) 
Pressmeddelandet på Svenska> https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV2s.pdf  < (Word>pdf>docx) 

Hela pressmeddelandet på Finska >https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV2.pdf < (Word> pdf>docx)  

Bildbilagan (på Finska,7 sidor) > https://www.juvaste.fi/risto/LL/KuvaliiteUV2.pdf <som Word> pdf>docx) 

 

Innehåll:  

Lokkilive.fi fågelkameror (4 live-kameror). Skarv, havsörn, silltrut, midsommar i 

skärgården. Bilder med bakgrundsinfo och naturvideo redigerad från live-cam material.  

 

Aktuellt: LokkiLive.fi- livekamerorna igång: 
Kamerorna visar fåglarnas liv på nära håll. Fyra kameror finns i trutkolonier, i Bottenviken 

och i insjölandskap. I första hand bevakar kamerorna den hotade silltrutens häckning, men 

det händer mycket mer på skären!  

Länk>https://www.lokkilive.fi 

 

Havsörnar på video från 2020. 
Videomaterial och bilder vilka visar örnarnas framfart i en skarvkoloni. Under en vecka 

besöktes kolonin av uppemot 200 örnar och alla skarvungar åts upp. Videon kan vara 

upprörande för känsliga personer. Videokameran uppförd med tillstånd av markägaren och 

VARELY/219/2020-kuvauslupa.  
 

Kan användas som: Midsommar och sommarnyheter, men är aktuellt hela sommaren. 

Kamerorna snurrar på till slutet av juli 

 

Rubrikförslag 
Lokkilive. Vi är igång igen!  

Havsörnarna förstörde igen skarvarnas häckning. 

På fågelskären händer det hela tiden! 
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Exempelbild : En ring av örnar runt skarvungarna 

 

Bilderna: i bildbilagan finns 24 förminskade fotografier utvalda bland 1000 original. 

Video: Till videon kommer man via youtube-länkar, somfinns nedan. Originalversioner i 

mp4 kan levereras, liksom också en del annat bildmaterial. För en snabbtitt av materialet 

kan man gå till : 

https://www.juvaste.fi/risto//LL/MEKOmemeCrop20s.wmv 

https://www.juvaste.fi/risto/LL/MEKOmemeCropAlku20s.wmv 

Videon finns på finska, svenska och utan undertext och språk. 

 

Länkar till Live-video 2021: 

Lokkilive har 4  live-kameror 2021 >https://www.lokkilive.fi . 

Två av kamerorna är stora PTZ med 25x zoom och två mindre med  4x zoom. Kameran ute 

på havsområdet är på ett fågelskär där det fanns 80 silltrutar, 480 gråtrutar och ungefär 100 

skarvbon då kameran fördes ut. Helsa skarvkolonin förstördes slutligen 19.6. 2021. 

Kameran har tillstånd av markägaren och VARELY/290/202.  

 

Bakgrundsinformation:  
Förra sommaren snurrade 4 live-kameror. 

Havsörnar och andra predatorer gjorde häckningsresultatet dåligt 2020. I maj åt örnarna 

ägg, och sedan ungar. När örnarna var på besök, var det fritt fram för kråkor och trutar att 

kalasa på ägg och små ungar. Alla dryga 40 silltrutspar producerade endast en unge! 80 par 

gråtrutar lyckades få 10 ungar på vingarna.Av 300 skarvhäckningar förstördes alla, också 

från en bredvidliggande koloni på 350 par. Havsörnarna åt upp alla stora skarvungar mot 

slutet av säsongen. Ungefär 200 havsörnar fångades upp  av kameran under den sista 

veckan! 

 

Havsörnar fångades av kameran också i silltrutskolonierna på 

insjöarna. Slutresultatet blev en dålig ungproduktion. Silltruten 

belastas också av miljögifter. På Mallasvesi lyckades 

silltrutarna som de skall; 25 par lyckades producera 20 flygga 

ungar. I insjökolonierna fanns också andra predatorer på ägg och 

ungar, kråkor och även andra rovfåglar som duvhök och 

berguv.  
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Om silltruten: 

Silltruten klassas som starkt hotad, och populationerna har minskat kraftigt under de 

senaste årtiondena. Finland har 7000 silltrutar, och de behöver allt skydd de kan få! 

 

Om havsörnen: 

Havsörnen har stdigt blivit allt mer talrik, från att ha varit extremt hotad på 1970-talet. I 

Finland häckar fler än 500 par nuförtiden. Häckande par i skärgården gör rätt liten skada på 

andra arter – men stora flockar av unga örnar gör stod skada. Utsatta skärgårdsarter är 

ejder, gäss,skärntärna, måsar och trutar.  

 

Om skarv: 

Storskarven har tagit sig tillbaka till sitt gamla utbredningsområde också i norra Östersjön. 

I Finland verkar skarven ha stabiliserat sitt bestån till 26 000 par. I Kvarken har hälften av 

skarvbeståndet försvunnit från toppåret 2016, och minskning kan ännu förväntas.  

 

Under midsommaren är det viktigt att man unviker att vistas på fågelskär och ser till 

att man rör sig hänsynsfullt i skärgården!  
 

Vanligen är det lätt att se om häckfåglar finns på ett skär – de både hörs och syns! Stig 

alltså inte iland på ett aktivt fågelskär! 

 

Mera information.  

Silltrut: 

https://www.lokkilive.fi 

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/selkalokki/ 

 

Havsörn: 

https://www.saaksisaatio.fi/tietoa-petolinnuista/merikotka 

https://albicilla.info/yleista-tietoa-merikotkista/ 

 

Storskarv: 

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/tulokaslajit/merimetso/ 

https://www.ymparisto.fi/merimetsoseuranta 

 

Kontaktuppgifter: 

1) Risto Juvaste, p. 050 3676167,  

2) Artexperterna: 

Måsar: Risto Juvaste p. 050 3676167 

Havsörn:Tapio Osala p. 0400 761185 

Skarv: Timo Lumme p. 050 5680586 
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Videolänkar:  

Observera att videolänkarna kan användas endast mot ersättning!  

 

Videolänk (suomi): 

https://youtu.be/xtpik_GV4ck 

Videolänk (svenska): 

https://youtu.be/Z4Ba0JrJrqc 

Videolänk (utan kommentarer) 

https://youtu.be/7DXq96fhijc 
 

För bildbilaga se >https://www.juvaste.fi/risto/LL/KuvaliiteUV.pdf<Word:ina>korvaa pdf>docx) 

 

Publiceringsrättigheter: 

Materialets copyright har Risto Juvaste.  

 

Material från 2021 kan fritt användas med att nämna ”Lokkilive” 

 

Bilder och video från 2020 är belagda med avgifter: 

 Rätt till publicering av fotografier 50 € /bild / publikation. 

 Videolänkens användarrätt i en publikation är 50 € / publikation.  

 Videon för användning- och editering 100€ / publikation. 

 

Intäkterna används till skyddet av silltrut och kamerakostnader!  

 

Betalningar: 

Tietohaavi/Risto Juvaste  

Tili: FI7521802000065015 

Ennakkoperintärekisteri > LY 12585719-1 

 

Viljakaari 4  

80510 Onttola  

p.050 3676167 

risto@juvaste.fi 

(www.juvaste.fi  >risto) 

 

Mera om Risto Juvaste på  > http://www.juvaste.fi/risto/etusivu.php 
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