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Kríur og uglur í
mestu uppáhaldi
Aron Leví Beck, formaður félags ungra jafnaðarmanna, er mikill áhugamaður um fugla. Hann
nýtir sumarið til fuglaskoðunar meðal annars.

333 kr
á dag*

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Aron Leví við Bakkatjörn á Seltjarnarnesi þar sem kjörlendi fuglaskoðarans er.
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„Að vera alltaf með fljúgandi dýr fyrir ofan hausinn á sér vekur auðvitað spurningar.“ Aron Leví Beck ver drjúgum hluta sumarleyfisins í fuglaskoðun.

Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

É

g fór með kærustunni minni
um Vestfirði í fyrsta skipti í
sumar. Pabbi minn, Rúnar Þór
tónlistarmaður, er frá Ísafirði og ég
hef farið þangað en aldrei skoðað
mig meira um á þessu svæði. En
þetta var mögnuð vika, ótrúlega margt fallegt að sjá.“ Og ekki
kannski síst Látrabjarg og fuglabyggðin þar. „Fyrir fuglaáhugamann að koma í fyrsta sinn á Látrabjarg var sannarlega upplifun. Ég
hef komið í allavega fuglabjörg en
Látrabjarg er sannarlega mikilfenglegt og minnir mann á hvað maður
er lítill í stóra samhenginu.“
Aron segir fuglaáhugann spretta

úr almennum áhuga á dýrum. „Að
vera alltaf með fljúgandi dýr fyrir
ofan hausinn á sér vekur spurningar, hver er munurinn á þessum
fugli og hinum? Af hverju er þessi
svona á litinn? Hvert ert þessi að
fara? Og svo framvegis. Þetta er
eiginlega forvitni sem verður að
þráhyggju.“
Aron er virkur í starfi Fuglaverndar, tekur þátt í fuglatalningum og hefur leyfi til að merkja
farfugla. Hann segir mismunandi
aðferðir notaðar til að telja fugla.
„Stundum er talið með augunum
en stundum líka út frá hljóðum,
einkum á varptíma. Þá er gengið
eftir fyrir fram ákveðnum leiðum
og sest niður á ákveðnum stöðum
og hlustað eftir fuglasöng. Það eru
þrjú hundruð metrar milli punkta

og þú þarft að sitja fimm mínútur
á hverjum punkti.“ Hann segir
mikilvægt að þekkja hljóðin í fuglunum og atferli þeirra. „Ef þú ert á
varptíma geturðu reiknað með að
hljóðin gefi hreiðurstaðsetningu
til kynna.“
Merkingarnar fara svo fram
þegar ungarnir eru komnir úr
eggjunum. „Ég er alltaf með litla
merkingartösku með mér ef ég er
að fara út á land. Merkingin fer
þannig fram að ég set málmhring
með ákveðinni merkingu um
hægri fótinn á fuglsunga og svo ef
einhver finnur fuglinn einhvern
tíma seinna er hægt að rekja uppruna hans eftir merkingunum á
hringnum. Ég merkti til dæmis
hátt í hundrað kríuunga á Vestfjörðum um daginn. Svo kannski

CROSSFIT
Fimmtudaginn 3. ágúst mun Fréttablaðið gefa út veglegt
aukablað tileinkað CrossFit. Sama dag og blaðið kemur út
hefjast heimsleikarnir í CrossFit sem fara fram í Nashville
Tennessee í Bandaríkjunum
Ítarleg umfjöllun verður um heimsleikana sem og fulltrúa á
Íslands á leikunum. Á meðal fulltrúa okkar er heimsmeistari
síðastliðna tveggja ára Katrín Tanja Davíðsdóttir.
Umsjón auglýsinga:
Ólafur H. Hákonarson • olafurh@365.is • sími 512 5433

Til að verjast
kríuáras er best að
setja annaðhvort pappakassa á hausinn á sér eða
stinga ullarsokk inn í
húfuna.
Aron Leví Beck, fuglaáhugamaður

finnst einhver þessara fugla eftir
28 ár í Afríku og upplýsingarnar
á hringnum gefa til kynna hvar
og hvenær hann var merktur sem
ungi og þá vitum við að kríur geta
orðið að minnsta kosti 28 ára og
fljúga að minnsta kosti til Afríku.“
Hann viðurkennir að kríur séu
í sérstöku uppáhaldi. „Krían á

heimsmet í farflugi og rosalega
gaman að sjá hana fljúga. Hún er
alltaf rosalega pirruð sem er mjög
skiljanlegt, hún er nýbúin að fljúga
yfir hálfan heiminn og svo kemur
eitthvað fólk og truflar hana við
varpið. Til að verjast kríuáras er
best að setja annaðhvort pappakassa á hausinn á sér eða stinga
ullarsokk inn í húfuna. Annars
er ekkert vont þegar kría goggar í
hausinn á manni, það eina er að
goggurinn á þeim er svo fíngerður
að hann hittir á háræðar og þá
getur blætt. Ég er líka hrifinn af
uglum, það er eitthvað dulúðugt
við þær. Það er miklu erfiðara að
finna þær en kríurnar því þær eru
miklu meira einar en það er samt
alveg hægt ef þú veist hvar á að
leita.“

Smáauglýsingar
Fjórhjól

Bílar
Farartæki

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017,
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s
8580400 Sigfús

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

DIESEL/7 MANNA !

Hjólbarðar

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

Varahlutir

Bílar til sölu
Toyota Hiace ‘03, 4w, 9 sæta. Verð
650 eða tilboð S:8962324

Pípulagnir

Bílar óskast
PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 663 5315

Vinnuvélar
BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
LANG BESTA VERÐIÐ !

Renault Traffic L2-H1 (9 manna/
langur) 06/2016 ek 19 þ.km ,
rennihurð báðum megin ! OKKAR
VERÐ 3990 þús !!! Aðeins 2 bílar á
þessu verði !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

GARÐAUMSJ
RÐAUMS ÓN
RÐAUMSJ

Garðvinna, sláttur klippingar ofl.
Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Hreingerningar

Save the Children á Íslandi

VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra
Uppl í síma 8580400 Sigfús

Allt hjá okkur
Hobby 540 kmfe Exellent nýsk mai
2017 rafgeymir, hleðsla, varadekk,
sólarsella, gaskútur, fortjald, tilbúið
í útilegu verð 3,980,000 kr skipti
möguleg raðn, 122587

Garðyrkja

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

KRÓKUR

BMW X5 Premium DIESEL 01/2008
ek 119 þ.km eðaleintak, glerþak,
leður, ny dekk ofl verð 3.7 mil !
Skipti möguleg / er á staðnum.

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Sýningarsalur við Dragháls

VINDSKILTI - AUGLÝSINGASKILTI

26.900.Stærð A0

kr án/vsk

Hobby 560 UL Prestige nýsk. maí.
2017 Tvö aðskilin rúm, varadekk,
rafgeymir, hleðsla, sella, fortjald,
gaskútur tilbúinn í útileguna, verð
4,180,000 kr Skipti möguleg. Raðn
122589

Ferðavagnamarkaður
Netasala,
Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

19.900.-

Stærð A1

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

A0 Myndstærð 80 x 100 cm
Ásýnd beggja vegna

A1 Myndstærð 60 x 80 cm
Ásýnd beggja vegna
Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is

4901#

kr án/vsk
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RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Málarar

Til bygginga

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Húsnæði

Spádómar

Húsnæði óskast
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Búslóðaflutningar

Tómstundir
Ferðir

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Fyrir veiðimenn

Óskast keypt

Til sölu

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Atvinna í boði
STARFSMAÐUR ÓSKAST

Stundvís, reglusamur starfskraftur
óskast til ýmissa starfa í
matvöruverslun framtíðarstarf.
Uppl. Kjöthöllin Háleitisbraut
58-60
Upplýsingar veitir Sveinn í síma
553 8844.

Uppl. í síma 863 4291
Vantar hús, raðhús eða annað
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu
eða sirka 1.klst ökuradíus frá
borginni. Mikil greiðslugeta
fyrirfram og trygging. Tómas, Sími:
699-6762

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

S. 893 6994

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða
Hafnaf., allt kemur til greina.
Aðeins langtímaleiga. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og meðmæli ef
óskað er.

Geymsluhúsnæði

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Keypt
Selt

ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ

Atvinna

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

KÖKUHÚSIÐ AUÐBREKKU

óskum eftir að ráða starfskraft til
afgreiðslu og aðstoðar í bakaríinu.
Fullt starf.
Uppl. gefur Björk í s. 693 9091.

AUKAVINNA/SKÓLAFÓLK

Starfsfólk óskast á kvöld og eða
helgarvaktir í sjoppu í 101 RVK.
umsóknir sendist á atvinna234@
gmail.com

Atvinna óskast
Tvítugur strákur óskar eftir mikilli
vinnu er með bíl. Uppl. S. 696 2381

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910
SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

