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Φύλλο εργασίας για την καταγραφή της υγείας ενός δέντρου 

Γνώρισε το δέντρο σου! 

Στοιχεία ομάδας καταγραφής:___________________________________________________ 

Ημερομηνία καταγραφής:______________________________________________________ 

Η καταγραφή γίνεται από (βάλε Χ): 

Δημοτικό σχολείο            ,  Γυμνάσιο          , Λύκειο           , Οικογένεια          , Εκπαιδευτικό  

Να καταγράψεις την τοποθεσία στην οποία πραγματοποιείται η καταγραφή: 

Γεωγραφικές συντεταγμένες (κινητό τηλέφωνο):____________________________________ 

Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την περιοχή που βρίσκεσαι (υπογράμμισε); 

Δρόμος, Κήπος, Σχολείο, Πάρκο, Χωράφι, φράχτης από θάμνους, άλσος, δάσος, άλλο: Δώσε 

σύντομη περιγραφή: _________________________________________________________ 

Από τι καλύπτεται το έδαφος στη βάση του δέντρου (υπογράμμισε); 

1. γρασίδι ή άλλα φυτά, 2. γυμνό έδαφος, 3. σκληρή επιφάνεια (π.χ. τσιμέντο, πλάκες 

πεζοδρομίου), 4. πεσμένα φύλλα, 5. άλλο:_________________________________________ 

Αν υπάρχουν πεσμένα φύλλα πόσα είναι αυτά: 

1. Λίγα  2. Αρκετά  3. Το έδαφος έχει καλυφθεί πλήρως 

Αναγνώριση 

Γράψε το όνομα το δέντρου (κοινό ή επιστημονικό αν το γνωρίζεις): 

___________________________________________________________________________ 

Χαρακτηριστικά δέντρου 

Μέτρησε την περίμετρο του δέντρου σου σε ύψος 1.30m από το έδαφος (για την ηλικία): 

___________________________________________________________________________ 

Μέτρησε το ύψος του δέντρου: _________________________________________________ 

Το δέντρο σου είναι ψηλότερο ή κοντύτερο από τα γειτονικά του; (υπογράμμισε) 

1. Κοντύτερο από τα περισσότερα, 2. Του ίδιου ύψους με τα περισσότερα, 3. Ψηλότερο από 

τα περισσότερα, 4. Δεν υπάρχουν άλλα δέντρα γύρω. 

Κώμη Δέντρου: 

Ποιο από τα παρακάτω σχήματα μοιάζει πιο πολύ με το σχήμα του δέντρου σου; (βάλε Χ) 
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Άλλο; Ζωγράφισέ το: 

Στάσου κάτω από το δέντρο και κοίταξε επάνω. Ποιο ποσοστό από το οπτικό σου πεδίο 

καταλαμβάνεται από φύλλα; (βάλε Χ). Οφείλεται σε ασθένεια ή σε φυσιολογική λειτουργία; 

 

Μπορείς να δεις νεκρό ξύλο (χωρίς φύλλα και κλαδιά στο δέντρο σου);           ΝΑΙ         ΟΧΙ 

Αν ναι πόσο υπολογίζεις ότι είναι περίπου; (υπογράμμισε) 

<1/4 του δέντρου,       1/4 – 1/2 του δέντρου,      1/2 – 3/4 του δέντρου,      >3/4 του δέντρου 

Φύλλα 

Μπορείς να εντοπίσεις καφέ σημάδια στα φύλλα; 

1. Μόνο στις άκρες, 2. Καφέ κηλίδες, 3. Όλο το φύλλο είναι καφέ, 4. Καθόλου 

2. Αν υπάρχουν καφέ σημάδια στα φύλλα, ποιο μέρος του δέντρου περίπου αφορούν; 

<1/4 του δέντρου,        1/4 – ½ του δέντρου,        1/2 – 3/4 του δέντρου,     >3/4 του δέντρου 

Μπορείς να εντοπίσεις κίτρινα σημάδια στα φύλλα; 

1. Μόνο στις άκρες, 2. Κίτρινες κηλίδες, 3. Όλο το φύλλο είναι κίτρινο, 4. Καθόλου 

Μπορείς να δεις βλάβες από έντομα στα φύλλα του δέντρου σου; (υπογράμμισε) 

1. Τρύπες,   2. Πάνω και κάτω επιφάνεια άθικτες αλλά ο ενδιάμεσος πράσινος ιστός είναι 

καφέ ή λείπει,  3. Εξογκώματα πάνω στα φύλλα,    4. Ορατά βλαβερά έντομα 

Άλλοι ζωντανοί οργανισμοί στο δέντρο 

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις αν το δέντρο υποστηρίζει βιοποικιλότητα (κύκλωσε): 

Πουλιά ή φωλιές πουλιών,  Σκίουρους, Φωλιές ζώων στη βάση του,  έντομα, μύκητες, 

μεγάλη τρύπα στον κορμό, αράχνες, βρύα και λειχήνες, κισσός, άλλο: ____________ 

Απλωτό Οβάλ Βεντάλια Στήλη Κωνικό 

Μόνο 

ουρανός 

και κλαδιά 

ορατά 

Μόνο 

φύλλα 

ορατά 

Όχι φύλλα Μόνο φύλλα 


