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Akvarellerne på side 15 og 23 er af Jens Overgaard Christensen
Forsiden: I de senere årtier har der ynglet op til fem par Perleugler både i
Jylland og på Bornholm. Se artiklen side 15.
Akvarel: Jens Overgaard Christensen.

