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Langinė kregždė. (wikipedia 
nuotr.) 
 
 
Langinė kregždė yra 
mažytė. Sveria pusę 
uncijos ir yra 5 colių 
ilgumo. 
 
Rudenį palieka lizdą ir 
skrenda per Alpių 
kalnus, Viduržemio jūrą 
bei Sacharos dykumą kol 

pasiekia Pietų Afriką. Ten žiemoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langinė kregždė. (wikipedia nuotr.) 
 
Kartais ši kelionė yra pavojinga. 1974 m. Alpėse 
kregždes užklupo sniegas ir šaltis. Kalnuose žmonės 
rado šimtus tūkstančių jų kūnelių.  

Kregždžių mažyliai lizde. (wikipedia nuotr.) 
 

Šis paukštelis vadinamas langiniu, nes mėgsta statyti 
lizdą prie langų ir pastogėje. Lizdui naudoja žemę, 
kurią suvilgo seilėmis. Žirnio didumo 
žemės gniužulus sulipdo į lizdą ant namo sienos. 

 

Langinės kregždės gyvena kolonijose - namą aplipdo lizdais. 
(lrytas nuotr.) 

 
Viena sena lietuvių liaudies pasaka byloja, kad Dievas 
liepė kovui, paskui gandrui, iš pragaro parnešti ugnies 
žmonėms. Jiems nepasisekė. Tada Dievas liepė tai 
padaryti kregždei. Jai pasisekė. Užtat Dievas leido 
kregždei po vienu stogu su žmogum gyventi. 
 
Apie kregždes lietuviai turėjo visokių prietarų. Jei 
pastogėje kregždė susitaisė lizdelį, tuos namus 
gaisras aplenks. Jei žmogus sudraskys kregždutės lizdą, 
jo nosis liks šlakuota. 

Lizdą pripurškė makroflekso. (pinkcity.lt nuotr.) 
 
Vieniems nepatinka kregždžių lizdai. Sako, kad jie teršia 
namo sieną. Jie visaip bando kregždes nuvaryti. Kiti 
myli kregždes. Prikala lenteles prie sienos – ant jų lizdai 
būna stabilūs, nesubyra, o paukščiai neteršia sienos. 
Lietuvos ornitologų draugija langinę kregždę paskelbė 
2017-ųjų paukščiu. Tuo būdu jie norėjo atkreipti dėmesį 
į kregždučių lizdų naikinimą. 
 
Ar tau buvo įdomu skaityti apie kregždes? Ar tu leistum 
kregždei lipdyti lizdą ant tavo namo sienos?  
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Žodynėlis. 

langinė kregždė: house martin 

Viduržemio jūra: jūra, skirianti Europą nuo Afrikos; Mediterranean Sea 

Sacharos dykuma: dykuma Šiaurės Afrikoje. Tai didžiausia Žemėje tropinė dykuma.; Sahara desert 

suvilgyti: sušlapinti; to moisten 

gniužulas: kamuoliukas; lump 
 
liaudis: paprasti žmonės, priklausantys vienai tautai; folk 
 
kovas: varnų šeimos paukštis; rook 
 
prietaras: tikėjimas burtais ir ateitį lemiančiais ženklais; superstition 
 
aplenkti: nepaliesti; to bypass 
 
šlakuota: su dėmėmis, plėmais; blemished, spotted 
 
makrofleksas: sukietėjančios putos, naudojamos įvairių dalių sustatymui; macroflex 
 
teršti: daryti nešvarų; to soil, to make dirty 
 
 


