Putnu vērošanas maršruts
Grobiņas novadā “Ķīvītes”
Nokļūšana: Maršruts atrodas 2,5 km uz ZA no Grobiņas. Braucot no Liepājas, aiz
kafeinīcas “Lielā pietura” pirmajā ielā (Skuju iela) jānogriežas pa kreisi.
Transporta novietošana: Autotransportu jānovieto stāvlaukumā pie galvenās ēkas.
Norādes un labierīcības: Nav
Īpašas norādes: Nav
Tuvākie maršruti: "Tāšu ezers", "Grobiņa", "Kapsēde".

Sezona: Kaiju vērošanai piemērota vieta visu gadu. Ziemā poligonā uzturas vārnveidīgie putni, mājas strazdi un plēsīgie
putni. Vasarā poligona apkārtnē iespējams konstatē parastākos meža putnus un lauku piekūnu.
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Liepājas reģiona sadzīves atkritumu poligonā ‘’Ķīvītes” konstatētas 65 putnu sugas. Visbiežāk poligonā iespējams
novērot dažādas kaiju sugas un vērnveidīgos putnus. Migrācijas laikā un ziemā poligonā barojas līdz pat 5000
sudrabkaiju, tāpēc šī ir viena no labākajām kaiju vērošanas vietām Latvijā. Izmantojot informāciju no gredzenotiem
putniem, noskaidrots, ka šeit uzturas kaijas no Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Poligona teritoriju kā medību
vietu izmanto klijas, klijāni un vanagi, kuri pārtiek no citiem putniem un pelēm. Vasarā šeit ligzdo lauku zvirbuļi,
mājas čurkstes, melnais erickiņš un akmeņčakstīte. Šīs putnu sugas sastopamas arī pilsētā un ir labi pielāgojušās
dzīvei cilvēku radītā vidē. Poligonā novērotas arī retas putnu sugas, piemēram, sarkanā klija, baltgalvas grifs, Kaspijas
kaija un melnā vārna.

Sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” putnu sugu saraksts
Baltais stārķis

Mājas balodis

Zeltgalvītis

Ķivulis

Melnā klija

Lauku cīrulis

Zilzīlīte

Svilpis

Meža pīle

Sarkanā klija
Jūras ērglis

Baltgalvas grifs
Zvirbuļu vanags
Vistu vanags
Peļu klijāns

Bikšainais klijāns
Lauku piekūns
Ķīvīte

Upes tārtiņš
Meža tilbīte
Lielais ķīris
Kajaks

Reņģu kaija

Sudrabkaija

Kaspijas kaija
Melnspārnu kaija

Lauku balodis

Pelēkais mušķērājs

Svīre

Lielā zīlīte

Bezdelīga

Purva zīlīte

Mājas čurkste

Pelēkā zīlīte

Pļavu čipste

Lielā čakste

Dzeltenā cielava

Žagata

Baltā cielava

Sīlis

Paceplītis

Kovārnis

Peļkājīte

Krauķis

Sarkanrīklīte

Pelēkā vārna

Melnā vārna

Melnais erickiņš
Akmeņčakstīte

Krauklis

Lukstu čakstīte

Pelēkais strazds

Melnais meža strazds
Brūnspārnu ķauķis
Čuņčiņš
Vītītis

Mājas strazds

Lauku zvirbulis
Žubīte

Ziemas žubīte
Zaļžubīte
Dadzītis
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Kaņepītis

Parastais ķeģis

Dzeltenā stērste

