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foreningens formål på lokalt plan findes der lokalforeninger (svarende til de tidligere amtskommuner).
Hovedbestyrelsens formand er foreningens formand. Lokalafdelingerne arrangerer bl.a. møder og ekskursioner.
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Foren. Tidsskr. alone) is offered. Inquiries for further details may be sent to DOF, Vesterbrogade
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All papers in the journal are also freely available on the net. Search for ”Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT)”.
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Akvarellerne på side 45 og 61 er af Ole Runge.
Forsiden: De to afhandlinger i dette nummer fokuserer på nattrækkende
småfugle på Christiansø. Den første handler om fuglene fødevalg under
rast på øen forår og efterår, og den anden om betydningen af Jordens
magnetfelt for fuglenes orientering under selve trækket. Foto: P
 eter Lyngs;
Gransanger.

