Liste over links til Bios C

Kulturlandskaber


Skov‐ og Naturstyrelsen

Skov‐ og Naturstyrelsens hjemmeside hvor det åbne land/kulturlandskabet omtales i flere sammenhænge.
www.skovognatur.dk



Landbrugsinfo

Landbrugsrådets hjemmeside om natur i landbrugslandet. Med mange links til at komme videre om
specielle ting.
www.www.lr.dk



Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside der bl.a. fortæller om naturen i det åbne land, herunder
ikke mindst afgræsning.

www.dn.dk
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Økologi


Dansk Miljøundersøgelser
På Dansk Miljøundersøgelsers side fortællers om økologiske forhold i danske naturområder, om
miljøproblemer og om overvågning af dansk natur. Her er mange artikler om dansk miljø.
www.dmu.dk



Miljøkontrollen i København
Miljøkontrollen i København har sin egen hjemmeside. Ker kan man bl.a. læse om
forureningsproblemer i søer, hvordan problemerne opstår, og hvordan man ved at gribe ind prøver at
genoprette dyre‐ og plantelivet i søerne.
www.miljoe.kk.dk



Galathea3‐ekspeditionen
På Galathea3‐ekspeditionens hjemmeside i emu‐regi kan man under emnet ”Klima og miljø” læse om
bl.a. sammenhænge mellem kulstofkre4dsløb og klima og sammenhænge mellem sø‐økologi og klima.
www.galathea3.emu.dk



Skov og Naturstyrelsen
Skov og Naturstyrelsens hjemmeside. Her findes mange oplysninger om dansk natur og om økologiske
sammenhænge i danske naturområder
www.skovognatur.dk
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Naturforvaltning


Skov‐ og Naturstyrelsen
Skov‐ og Naturstyrelsens hjemmeside hvor der bl.a. er beskrivelser af konkrete
naturforvaltningsprojekter.
www.skovognatur.dk



Skov‐ og Naturstyrelsen
Bogen Vandløbsrestaurering i Danmark lagt ud som pdf‐fil. Beskrivelser af 24 eksempler på
vandløbsrestaurering fra forskellige dele af landet. Kan også bruges som inspiration til en tur ud til et
nærliggende restaureret vandløb.
www.skovognatur.dk/Udgivelser/2007/Vandloebsrestaurering.htm



Landbrugsrådet
Landbrugsrådets hjemmeside om naturpleje i landbrugslandet. Med mange links til at komme videre
om specielle ting.
www.lr.dk



Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside der bl.a. fortæller om naturpleje, herunder ikke mindst
afgræsning.
www.dn.dk



Landbohøjskolen
En offentlig institutions (Landbohøjskolen) bud på hvad naturforvaltning kan være.
www.www.sl.kvl.dk



COWI
Et stort konsulentfirmas bud på hvad naturforvaltning kan omfatte.
www.cowi.dk
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Bjerge


Wikipedias opslag om pladetektonik
Her kan du læse baggrundsviden om pladetektonik samt finde gode illustrationer.
http://da.wikipedia.org/wiki/Pladetektonik



Skov‐ og naturstyrelsens side om buske og træer
Her kan du finde oplysninger om træer og buske.
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Traeer/



Spildevandscenter Avedøre I/S

Her kan du finde oplysninger om vandets kredsløb.
www.spildevandscenter.dk/besog/skoletjeneste/materialer/folkeskoler
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Dyrevelfærd


Dyrenes beskyttelse
Hjemmeside for dyrenes beskyttelse.
www.dyrenes‐beskyttelse.dk/



Den danske pelsdyravler‐forening
Dette er den danske pelsdyravler‐forenings hjemmeside. Her kan man finde viden både om produktion
af skind i Danmark, om brug og salg af produkter af pels. Man kan finde adresser og telefonnumre på
den centrale forening og på lokale avlere.
www.cfc.dk



Dansk kennel klub
Her findes bl.a. oplysninger om hunderacer, hundeadfærd og lovgivning omkring hunde.
www.dansk‐kennel‐klub.dk
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Muskler og doping


Doping
Alt om doping og dopingstoffer. Også med spørgsmål fra motionister og svar eksperter.
www.doping.dk



Run4fun
Viden om løb, skader og anden motion.
www.run4fun.dk



Iform
Hjemmesiden til bladet af samme navn. Masser om sport og motion.
www.iform.dk



Motion‐online
Alt om muskelforskning, skader, udstyr og motion.
www.motion‐online.dk



Kennmadsen
Om kredsløb, åndedræt og muskler.
www.kennmadsen.dk/muskelfibre.htm



Bioweb
Fin dansk side med masser af viden og links.
www.bioweb.dk



American College of sports Medicine
American College of sports Medicine – Forskning i sport – søg fx på doping.
www.acsm.org//AM/Template.cfm?Section=Home_Page
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Cellsalive
Alt om celler – med animationer m.m. – siden er på engelsk.
www.cellsalive.com/



The Virtuel Body
The Virtuel Body ‐ masser af animationer om, hvordan vores krop er opbygget – bl.a. hjerte og skelettet.
www.ehc.com/vbody.asp



DIF
Danmarks idrætsforbund – læs om idrætsgrene – brug også søgefeltet.
www.dif.dk



BBC
BBC´s store hjemmeside om den menneskelige krop – masser af figurer m.m.
www.bbc.co.uk/science/humanbody/index.shtml



DAI‐sport
Dansk Arbejder Idrætsforbund – læs om idrætsgrene, sportsarrangementer m.m.
www.dai‐sport.dk/motion/articles.php?cat_id=5



Wikipedia
Det verdensomspændende leksikon på internettet. Søg på alt indenfor fx muskler og doping.
http://da.wikipedia.org/wiki/Forside



Netfyssen
Mest om skader.
www.netfyssen.dk



Steroidabuse
Om doping og dopingstoffer – siden er på engelsk.
www.steroidabuse.org/
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Forurening


GEUS
GEUS står for ”Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser”, som hører under Miljøministeriet.
Her kan findes grundige og uddybende oplysninger om grundvand, grundvandsforurening og
grundvandsudnyttelse.
www.geus.dk



Bibliotekernes portal
Bibliotekernes portal til emner inden for alle fagområder. Under ”Forurening” findes links til sider, som
handler om mange forskellige typer forurening, fx indeklimaproblemer, jordforurening, luftforurening
og vandforurening. Her er links til både danske og udenlandske web‐sider.
www.web‐reolen.dk



Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsens hjemmeside med bl.a. genveje til forskellige områder af Miljøstyrelsens arbejde: affald,
kemikalier, luft, støj, vand, jord, industri og bekæmpelsesmidler. Der er forbrugerråd ang. kemikalier i
kosmetik, legetøj og malingsprodukter. Man kan også læse om hormonforstyrrende stoffer.
www.mst.dk



Danmarks Miljøundersøgelser
Danmarks Miljøundersøgelsers hjemmeside. Her findes udgivelser og rapporter om
forureningsproblemer, som fx hormonforstyrrende stoffer i miljøet, tungmetaller i jorden,
algeopblomstring i havet i Danmark og forskellige typer af luftforurening. DMU arbejder ikke med
grundvand og drikkevand. Grundvand hører under GEUS og drikkevand under Miljøstyrelsen.
www.dmu.dk

Liste over links til Bios C

Affald


Dit Affald
Her kan du finde alt om affald.
www.affald.dk



Klintholm I/S
Et eksempel på et moderne dopi. Under information findes en del informationsmateriale.
www.klintholm‐is.dk/



PVC – Informationsrådet
Her findes mange oplysninger om PVC.
www.pvc.dk



Bioteknologi på rensningsanlægget
Her kan du læse om mange af de biologiske processer, der foregår på et rensningsanlæg.
www.laer‐it.dk/fag/bio/eks/biotekn/biotek.htm



Spildevandscenter Avedøre I/S
Her kan der findes mange oplysninger om spildevand, rensningsanlæg og miljø.
www.spildevandscenter.dk/



Det Globale Miljø
En interaktiv gennemgang af hvordan et rensningsanlæg virker. Fin dansk side med masser af viden og
links.
www.globalemiljoe.dk/flash/rensning/default.htm



Batteriforeningen
Læs fx om batteriets historie, om miljøvenlig batterier samt om bortskaffelse af batterier.
www.batteri.dk/
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Evolution


Leksikon om biologi
Stort leksikon om biologi med masser af opslag.
www.wolsing.dk/biologi/



Livets opståen og udvikling
Livets opståen og udvikling skrevet at to personer der brænder for emnet.
www.mejling.dk/undervisning/biologi/evolution.html



Artikler om evolution
Udpluk fra aviser med artikler om evolution.
www.jakobsens.dk/Evolution.htm



DR
Mere om udviklingen fra vand til land – der kan findes meget mere på DR´s hjemmeside, hvis man søger lidt rundt.
www.dr.dk/Nyheder/Udland/2006/04/06/122204.htm



Udviklingen fra vand til land
Mere om udviklingen fra vand til land – på engelsk.

www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&articleID=000DC8B8‐EA15‐137C‐
AA1583414B7F0000&pageNumber=2&catID=2



Evolution ‐ Berkeley
Alt om evolution fra et af de bedste universiteter– animationer m.m. – siden er på engelsk.
http://evolution.berkeley.edu/



Darwin
Gå i fodsporene på Darwin, da han besøgte Galapagos. God fortsættelse på afsnittet om Darwin i Bios B.
www.doc.ic.ac.uk/~kpt/terraquest/galapagos/
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Bioweb
Fin dansk side med masser af viden og links.
www.bioweb.dk



Cellsalive
Alt om celler – med animationer m.m. – siden er på engelsk.
www.cellsalive.com/



Menneskets evolution
Menneskets evolution ‐ på engelsk..
www.wsu.edu:8001/vwsu/gened/learn‐modules/top_longfor/overview/overvw1.html



Klassifikation
Om klassifikation – siden er på engelsk..
http://sn2000.taxonomy.nl/Taxonomicon/



Wikipedia
Det verdensomspændende leksikon på internettet. Søg på alt indenfor fx evolution.
http://da.wikipedia.org/wiki/Forside

