Liste over links til Bios A

Ferskvand


Diatoms Genus Project

Side med oplysninger og billeder af forskellige alger.
www.calacademy.org



Danske Dyr
Danmarks største samling af dyrebeskrivelser. Der er også undervisningsforløb. Hjemmesiden kræver
skoleabonnement.
www.danskedyr.dk



Danmarks Insekter
Indeholder informationer om mange danske insekter i ferskvand fx slørvinger og døgnfluer.
www.danmarksinsekter.dk
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Græsstepper


The Grassland Biome
En overskuelig og let tilgængelig amerikansk beskrivelse af græsstepper forskellige steder i verden. Kan
også bruges af elever, der er gode til engelsk.
www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5/biome/grassland.html



South African National Parks
En mængde oplysninger om Sydafrikas nationalparker og reservater. Hjemmesiden er på engelsk, og i
elevernes linksamling er det markeret, at det kan være nødvendigt at få hjælp af en lærer eller en
anden som kan godt engelsk, hvis man skal forstå det hele.
www.sanparks.org



Kenya Wildlife Service
En mængde oplysninger om Kenyas nationalparker og reservater. Desuden mange oplysninger om
naturbeskyttelse og turisme. Hjemmesiden er på engelsk, og i elevernes linksamling er det markeret, at
det kan være nødvendigt at få hjælp af en lærer eller en anden som kan godt engelsk, hvis man skal
forstå det hele.
www.kws.org



Skov‐ og Naturstyrelsen
Skov‐ og Naturstyrelsens hjemmeside med oplysninger om blandt andet dyr og planter som hører
under CITES (Washingtonkonventionen). Det er dyr og planter, som er truede af udryddelse. Derfor har
man lavet begrænsninger for handel med disse arter eller dele af dem.
www.skovognatur.dk



Plantedirektoratet
Plantedirektoratets hjemmeside med oplysninger om blandt andet planter der er under CITES
(Washingtonkonventionen). Det er planter, som er truede af udryddelse. Derfor har man lavet
begrænsninger for handel med disse arter eller dele af dem.
www.pdir.dk
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Landbrug


Mejerigtigklog
Links med oplysninger om undervisningsmateriale for Folkeskolen.
www.mejerigtigklog.dk



Landbrug
Landbrugserhvervets netportal med links til alle organisationerne inden for landbruget fx
pelsdyravlerforeningen, Mejeriforeningen, Danske slagterier og Det danske Fjerkræråd. På denne
hjemmeside kan du læse nyheder om landbrugspolitik. Her er også links med undervisningstilbud til
skolerne.
www.landbrug.dk



Danske Slagterier
Slagteriernes hjemmeside, her kan man bl.a. få oplysninger om fx svineproduktion, om de sygdomme
svin lider af, om fødevaresikkerhed og dyrevelfærd i svinestaldene.
www.danskeslagterier.dk



Dansk Landbrugsrådgivning
Landbrugsrådgivningens hjemmeside med gode råd om mange af erhvervets grene, bl.a. fjerkræavl,
ægproduktion, får og geder, maskiner og markarbejde osv. Et opslag fortæller om planteavl bl.a. om
forskellige afgrøder, om jordbehandling og om sprøjtning af afgrøder (planteværn). OBS hedder nu
Videncentret for Landbrug
www.lr.dk



Økologi
Netportal for Økologisk Landsforening med links til foreningens hjemmesider og med nyheder fra
økologiens verden.Hjemmesiden har en søgefunktion, hvor man kan søge inden for mange
hjemmesider om økologi.
www.okologi.dk
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Dyrenes Beskyttelse
Hjemmeside, som fortæller om foreningens arbejde, og om problemer med dyrevelfærd. Siden handler
både om kæledyr, landbrugsdyr, forsøgsdyr og om dyr i naturen.
www.dyrenes‐beskyttelse.dk



Anima
Hjemmeside som handler om dyrevelfærdsproblemer og om dyrs rettigheder. Der er særlig fokus på
pelsdyr og landbrugsdyr.
www.anima.dk



BioTik
En netportal, der fører til oplysninger om fx de love og regler, der gælder for genteknologi. Her kan man
læse om bioteknologi, og om etiske problemer i tilknytning hertil. Du kan også få viden om DNA, om
gener og arvelighed. BioTIK‐portalen er lukket
BioTIK‐initiativerne, herunder BioTIK‐portalen, blev gennemført med en midlertidig finanslovsbevilling,
der ophørte ved udgangen af 2004.
Men siden eksisterer stadigvæk med indhold det bliver bare ikke opdateret
www.bioweb.dk



Danmarks Statistik
Statistiske oplysninger inde for alle emner. Du kan bl.a. finde tal på, hvor mange landbrug, der er i
Danmark, og om hvor mange svin, vi producerer.
www.danmarksstatistik.dk
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Biavl


Danmarks Biavlerforening
Danmarks Biavlerforening, hvor der er mange oplysninger om bier, biavl, honning.
www.biavl.dk



Tord`s side om biavl
Privat hjemmeside om biavl. Her fortælles generelt om biavl, men også om hvilke planter bierne samler
honning fra i løbet af sæsonen.
tord.dk
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Kroppen


Netdoktor
En lægetjeneste på nettet med mange oplysninger om kroppens funktion, om sygdomme og deres
behandling. Med søgefunktion, hvor man kan søge på forskellige sygdomme eller på fagudtryk.
www.netdoktor.dk



Sundhedsguiden
En hjemmeside, som handler om sygdomme, forebyggelse og behandling. Der er en nyhedsside og
søgefunktion.
sundhedsguiden.dk



Mad og sundhed
Handler om gode madvaner, om kost og ernæring og om vægttab. På hjemmesiden er der et
slankekursus.
www.madogsundhed.dk



BioLex
Hjemmeside udviklet af biolog Matin Wolsing. Her er et opslagsværk om skelettet og om
blodkredsløbet. Et opslag om musklerne er på vej. Her er også et leksikon med forklaringer på
biologiske begreber.
www.wolsing.dk/biologi/anatomi/



Nordicplate
Fællesnordisk interaktivt undervisningsmateriale om sund og usund mad rettet til folkeskolens ældste
klasser. Du kan teste din viden om forskellige madretter.
www.nordicplate.org/nordicplate‐da



cancer.dk/sundskole
Kræftens bekæmpelses hjemmeside til elever og lærere. Om emner, der har med kræft at gøre.
www.cancer.dk/sundskole
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Hjerteforeningen
Hjerteforeningens hjemmeside handler om det sunde og syge hjerte. Her er bl.a. forklaringer på
fagudtryk om hjertet og dets sygdomme. Siden giver gode råd om, hvordan man holder hjertet og
kredsløbet sundt.
www.hjerteforeningen.dk



Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her er megen information om livsstilssygdomme og deres
forebyggelse. Her er links til undervisningssider om sund levevis og ”test dig selv”‐modul.
www.sst.dk



Danmarks Statistik
Statistiske oplysninger inden for alle emner, fx om, hvilke sygdomme danskerne dør af.
www.danmarksstatistik.dk
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Motion


Motion Online
Forskning om motion. Siden er på et højt fagligt niveau skrevet af forskere. De ønsker at gøre det svære
faglige stof forståeligt.
www.motion‐online.dk



Go' motion
Læs om pulstræning, kost, træningsprogrammer, skader og læs artikler om motion.
www.gomotion.dk



I Form
Hjemmesiden til bladet I‐form. Her er kostråd, artikler, tests og masser om kost og ernæring.
www.iform.dk



Folkesundhed
En ministeriel hjemmeside for folkesundhed – her er læserbreve og en biblioteksfunktion, hvor der kan
søges litteratur
www.folkesundhed.dk



Hjerteforeningen
Hjerteforeningens hjemmeside handler om det sunde og syge hjerte. Her er bl.a. forklaringer på
fagudtryk om krop og træning.
www.hjerteforeningen.dk



dourun
Her er mange træningsprogrammer og ideer til hvordan man taber sig ved at motionere. Hjemmesiden
er den tidligere run4fun.dk
www.dourun.dk
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Sex og samliv


Sex og Samfund
Her kan man bl.a. bestille billige pjecer om prævention, også på tyrkisk og arabisk. Man kan også købe
andet undervisningsmateriale og baggrundsmateriale til lærere.
www.sexogsamfund.dk



Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens hjemmeside med bl.a. oplysninger om graviditet og fødsel, om prævention og
abort og om kønssygdomme.
www.sst.dk



Sexlinien
Rådgivning af unge fra foreningen Sex og Samfund. Her er links til præventionsklinikker,
telefonrådgivning og andre hjemmesider med oplysninger og rådgivning.
www.sexlinien.dk



Danmarks Statistik
Statistiske oplysninger inden for alle emner, fx hvilke kønssygdomme, danskerne får, og hvilke
sygdomme, der er hyppigst.
www.danmarksstatistik.dk
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Brug af vilde dyr og planter


Nepenthes
Nepenthes hjemmeside, hvor der kan findes mange oplysninger om regnskovstræ, bæredygtig
udnyttelse og FSC mærkning.
nepenthes.dk
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Cellen ‐ livets byggesten


Bioweb
Dette er en rigtig god hjemmeside med en enorm mængde artikler, quizzer, ord, animationer, billeder,
figurer m.m. Her findes desuden over 500 andre links.
www.bioweb.dk



EASY‐LAB
Her er småforsøg til skolens biologiundervisning – nemt og enkelt.
www.easy‐lab.dk
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Små dyr og planter


LichenLand
Beregnet for børn, men det engelske fagsprog kan være svært for både børn og voksne i Danmark.
Hjemmesiden har flere gode og illustrationer. Hjemmesiden er på engelsk, og det kan være nødvendigt
at få hjælp af en lærer eller en anden som kan godt engelsk, hvis man skal forstå det hele.
http://ocid.nacse.org/lichenland/



Introduction to Lichens
Omfattende hjemmeside på engelsk. Fortæller om mange aspekter vedrørende laver.
www.ucmp.berkeley.edu/fungi/lichens/lichens.html



Loveable Lichens
Omfattende hjemmeside på engelsk. Fortæller om mange aspekter vedrørende laver.
www.earthlife.net/

