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Akvarellerne på siderne 201, 207 og 214 er af Marco Brodde
Forsiden: En lang række fuglearter er enten indvandret eller genindvandret i løbet af de sidste 200 år, blandt dem Topmejsen, som kom hertil sidst
i 1800-tallet som et resultat af plantningen af de mange nåletræsplantager
især i Jylland. Se artiklen side 201.
Foto: Poul Holm Pedersen.

