Perangkat Penilaian Integritas Hutan
TE MP LAT H U TA N GU GUR DAN KERIN G MEKO N G RAYA
UNIT PENGELOLAAN:
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ID:

STRUKTUR DAN KOMPOSISI
1. Iklim lokal kering, musiman atau sepanjang tahun
2. Beberapa pohon > 10 cm
3. Beberapa pohon > 20 cm
4. Beberapa pohon > 20 cm
5. Pohon > 40 cm
6. Beberapa pohon > 40 cm
7. Pohon > 60 cm
8. Pohon dengan kulit kehitaman akibat kebakaran (baru-baru ini)
9. Pohon dengan luka atau bekas luka akibat kebakaran
10. Kanopi hutan terbuka atau semi terbuka
11. Vegetasi tanah kebanyakan rumput atau herba
12. Sedikit atau tanpa semak belukar yang lebih tinggi dari 1 m
13. Pohon dengan pakis atau tanaman lain yang tidak berakar di tanah (epifit)
14. Pohon dengan lubang sarang
15. Mahkota pohon tinggi dengan cabang lebat
16. Pohon dengan tanda dari mamalia, burung atau kadal

STRUKTUR DAN KOMPOSISI
17. Spesies pohon yang penting untuk satwa liar > 20 cm
18. Beberapa spesies pohon yang penting untuk satwa liar > 20 cm
19. Pohon mati atau rusak yang masih berdiri > 20 cm
20. Pohon mati atau rusak yang masih berdiri > 40 cm
21. Pohon mati yang sudah roboh > 20 cm
22. Pohon mati yang sudah roboh > 40 cm

DAMPAK DAN ANCAMAN
23. Spesies pohon kayu yang bernilai komersil
24. Spesies pohon kayu yang bernilai komersil > 20 cm
25. Spesies pohon yang ditebang untuk penggunaan lokal
26. Spesies pohon yang ditebang untuk penggunaan lokal > 20 cm
27. Jarak pandang rata-rata di hutan > 15 m
28. Jarak pandang rata-rata di hutan > 30 m
29. Tidak ada tanda spesies hewan atau pohon invasif
30. Tidak ada tanda perburuan, perangkap atau penjerat
31. Tidak ada tanda perambahan
32. Tidak ada tanda pembersihan lahan untuk pertanian
33. Tidak ada tanda penggembalaan (hewan peliharaan)
34. Tidak ada limbah atau sampah
35. Jarak dari jalan, jalan setapak atau sungai > 5 km
TOTAL SKOR:

HABITAT FOKUS
Sungai dan kali
Lahan basah berhutan
Hutan yang banjir musiman
Lahan basah terbuka alami
Kolam, bendungan dan danau permanen
Kolam, bendungan dan danau musiman
Mata air
Padang rumput terbuka atau semi terbuka alami
Lereng terjal (lebih dari 1 m : 3 m)
Kolam garam dan hamparan lumpur mineral yang penting untuk satwa liar
Gua atau lubang runtuhan

CATATAN

SPESIES FOKUS

CATATAN
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