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Akvarellerne på siderne 130 og 138 er af Jens Tomas Larsen
Forsiden: Tøndermarsken er den ene af de blot tre resterende faste ynglepladser for Sortterne i Danmark, men bestanden er stabiliseret de senere
år. Se artiklen side 130.
Akvarel: Jens Tomas Larsen.

