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Akvarellerne på siderne 11 og 19 er af Peter H. Kristensen
Forsiden: De danske Kongeørnes føde varierer i relation til lokale muligheder med mange Fasaner på menuen i områder med massiv udsætning.
Se artiklen side 11.
Akvarel: Peter H. Kristensen.

