
F O R M U L Á R I O  M O D E L O  G E N É R I C O  PA R A  E S C A N D I N Á V I A
UNIDADE DE MANEJO:

LOCAL:

AVALIADOR (ES):                                                                                   DATA:    

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO P A M F
1.   Sorveira, mostajeiro-branco, cerejeira, ou pado > 10 cm Ø

2.   Faia, salgueiro-cabra, amieiro ou carvalho > 20 cm Ø

3.   Ulmeiro, limeira, bordo ou freixo > 20 cm Ø

4.   Várias árvores caducifólias (que perdem as folhas) > 20 cm Ø

5.   Árvore caducifólia > 40 cm Ø

6.   Várias árvores caducifólias > 40 cm Ø

7.   Várias árvores > 40 cm Ø

8.   Árvore > 60 cm Ø  

9.   Árvores de idade e diâmetro muito diversos

10. Muitas mudas e plantas importantes das principais espécies do 
copado 

11.  Aveleira > 3 m de altura

12. Zimbro, espinheiro, frangula ou macieira > 3 m de altura

13. Abeto da Noruega constitui menos que 10% do volume de árvore

14. Dossel aberto ou semi-aberto (< 30% de cobertura de folhagem)

15. Árvore com hera ou visco  

16. Árvore com copa ampla bem visível e galhos grossos

17. Tronco de árvore oco > 60 cm Ø 

18. Várias árvores caducifólias com galhos cobertos de musgo

19. Tronco ou galhos com liquenes visíveis em formato de folhas 
ou barbas

20. Árvore com ninho de pássaro de galhos grossos 

21. Árvore ou tronco com buraco escavado por pica-pau 

Avaliação de Integridade Florestal



ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO P A M F
22. Árvore ou tronco morto de pé > 20 cm Ø

23. Várias árvores ou troncos mortos de pé > 20 cm Ø

24. Árvore caída > 20 cm Ø

25. Árvore caída exposta ao sol > 20 cm Ø 

26. Várias árvores caídas > 20 cm Ø

27. Árvore caída > 40 cm Ø

28. Várias árvores caídas > 40 cm Ø

29. Árvores caídas > 20 cm Ø em vários estágios de decomposição

DINÂMICAS E IMPACTOS P A M F
30. Local situado a mais de 250 m acima do nível do mar

31. Local cercado principalmente por água, pântano, 
turfeira ou lodaçal

32. Solos predominantemente úmidos ou molhados

33. Cobertura espessa de musgos em pedras ou pedregulhos

34. Solos predominantemnete rasos, arenosos ou com leito de rocha 
nua 

35. Carvão ou marcas de incêndio em árvores ou tocos  

36. Árvore viva com marca de incêndio

37. Sinal de atividade de castores

38. Nenhum sinal de drenagem 

39. Nenhum sinal de pastagem por alce ou veado nos 
últimos 10 anos
40. Pastagem de gado / movimentação de feno há menos 
de 10 anos

41. Pastagem de gado / movimentação de feno atual

42. Sinal de talhadia de cabeça / corte em talhadia

43. Sinal de talhadia de cabeça / corte em talhadia há menos 
de 10 anos

PONTUAÇÃO TOTAL:

P = Florestas de pinheiros ou decíduas pioneiras, com dinâmica de povoamento (incêndio)
A = Florestas boreais de abetos com dinâmica de espaços abertos
M = Matas moldadas por pastagem de gado / colheita de forrageiras de inverno
F = Florestas temperadas de folhosas com dinâmica de espaços abertos



HABITATS FOCAIS
Pantanal, brejo,turfeira ou lodaçal aberto

Pantanal, brejo, turfeira ou lodaçal florestado

Lago 

Lagoa, lago nas montanhas

Rio, riacho 

Nascente, cavidades molhadas inclinadas     

Falésia ou rocha vertical > 5 m de altura

Areais abertos ou semi-abertos, dunas

Prados, pastagens ou charnecas abertos ou semi-abertos 

Zona de borda forestal com arbustos e ervas

NOTAS



ESPÉCIES FOCAIS
Marta-de-pinheiro-européia

Esquilo-voador

Águia-pescadora ou águia-real 

Águia-pesqueira

Tetraz 

Galo-lira

Pica-pau verde ou pica-pau-da-cabeça-cinzenta

Pica-pau preto

Pica-pau malhado pequeno

Noitibó

Picanço-de-dorso-ruivo ou picanço-real

Quebra-nozes / Gaio-siberiano

Martim-pescador

Perereca

Salamandra

Besouro cervo

Besouro de chifre longo (Tragosoma)

Liquen pulmonária

Ullticka = Ruostekääpä = Granrustkjuke

Orquídea Cypripedium calceolus, orquídea Calypso, 
Cephalanthera damasonium ou Cephalanthera rubra

Para maiores informações, favor entrar em contato com Anders Lindhe em anders@hcvnetwork.org

NOTAS


