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KATA PENGANTAR

Ekosistem mangrove merupakan persekutuan hidup antara beragam jenis flora dan
fauna dengan lingkungannya di hamparan daerah pasang surut, tergenang pada saat pasang
dan bebas dari genangan pada saat surut. Jenis fauna, baik fauna darat maupun fauna laut
yang berasosiasi dengan jenis-jenis flora mangrove, diantaranya adalah jenis burung air
seperti kuntul, belekok, kowak maling dan lain-lain. Saat ini di mangrove Indonesia
ditemukan lebih dari 60 jenis burung yang terinventarisir berasosiasi dengan ekosistem
mangrove, baik secara permanen maupun secara sementara. Salah satu kawasan ekosistem
mangrove yang cukup signifikan dipergunakan oleh beragam jenis burung, baik sebagai
tempat beristirahat, tempat bersarang, tempat mencari makan, maupun tempat mengasuh dan
membesarkan anak adalah kawasan mangrove di wilayah pesisir Angke Kapuk Jakarta dan
sekitarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, buku ini ditulis dengan maksud utamanya untuk
memberikan gambaran terkait kawasan-kawasan yang masih ditutupi vegetasi mangrove
berikut beragam jenis burung yang berasosiasi dengan mangrove di kawasan pesisir Angke
Kapuk Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tutupan vegetasi mangrove di kawasan Angke Kapuk
tersebut berupa fragmen-fragmen yang letaknya secara sporadik, baik hasil penanaman
maupun fragmen vegetasi mangrove yang tumbuh secara alamiah.
Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan
ekosistem mangrove berkelanjutan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terutama di kawasan
pesisir Angke Kapuk. Kelestarian beragam jenis burung air di kawasan pesisir Angke Kapuk
sangat bergantung pada kelestarian ekosistem mangrove di kawasan tersebut dan sekitarnya.

Bogor, 23 Juli 2020
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BAB I
PENDAHULUAN
Kawasan hutan mangrove Angke Kapuk terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara
geografis kawasan hutan ini terletak di antara 605 sampai 610 Lintang Selatan dan antara
10643 sampai 10648 Bujur Timur (Gambar 1). Berdasarkan administrasi pemerintahan,
kawasan ini terletak di dalam wilayah Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Kapuk Muara,
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Kawasan ini berbatasan dengan PT Mandara Permai di
bagian selatan, Laut Jawa di bagian utara, Sungai Angke di bagian timur dan Sungai Kamal di
bagian barat.
Berdasarkan hasil tata batas di lapangan dan Berita Acara Tata Batas yang
ditandatangani pada tanggal 25 Juli 1994 oleh Panitia Tata Batas yang diangkat dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 1989,
kawasan hutan Angke Kapuk luasnya sekitar 327,61 ha (Gambar 1) yang terdiri atas (Santoso
2012):
(1) Hutan lindung (44,76 ha);
(2) Hutan wisata (99,82 ha);
(3) Suaka Margasatwa Muara Angke yang ditetapkan tahun 1998 (25,02 ha);
(4) Hutan dengan Tujuan Istimewa (LDTI), yang terdiri atas:
-

Kebun Pembibitan Mangrove 10,51 ha;

-

Transmisi PLN 23,07 ha;

-

Cengkareng Drain 28,93 ha;

-

Jalan Tol dan Jalur Hijau 95,50 ha.
Pada saat ini vegetasi mangrove yang tumbuh relatif cukup masif di kawasan ini hanya

ditemukan di Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa Muara Angke, sedangkan di daerah
lainnya vegetasi mangrove hanya tumbuh secara sporadik dengan kelimpahan yang relatif
sedikit, khususnya tumbuh di sebagian kecil pematang-pematang tambak di sekitar sepanjang
jalan Tol Sedyatmo. Melalui kerjasama antara Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI
Jakarta dengan berbagai pihak (instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, LSM, dan
lain-lain) areal-areal tambak terbuka di sepanjang jalan tol tersebut sudah ditanami tumbuhan
jenis mangrove (umumnya jenis Rhizophora spp.) yang sebagian besar menggunakan teknik
guludan yang diperkenalkan oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB).
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Gambar 1

Peta kawasan hutan mangrove Angke Kapuk, Provinsi DKI Jakarta.

Vegetasi mangrove di kawasan hutan Angke Kapuk awalnya terdiri atas vegetasi hutan
mangrove yang tumbuh secara alami di Suaka Margasatwa Angke Kapuk dan vegetasi hutan
mangrove yang ditanam pada tahun 1972 di kawasan hutan lindung mangrove Muara Angke
dan sekitarnya. Sejalan dengan perjalanan waktu, hutan tanaman mangrove tersebut tumbuh
seperti hutan alam. Perkembangan dan pertumbuhan vegetasi mangrove tersebut nampaknya
kurang optimal karena adanya berbagai gangguan seperti pencemaran air, sampah, abrasi, dan
perambahan. Akibatnya, saat ini hutan mangrove di kawasan hutan Angke Kapuk merupakan
sosok hutan mangrove yang terganggu yang banyak ditemukan beragam jenis tumbuhan
bawah yang mendominasi daerah-daerah relatif terbuka dan pepohonan mangrove yang
penampakan morfologisnya merupakan tegakan mangrove relatif muda. Sehubungan dengan
hal tersebut di atas, buku ini disusun untuk menyajikan beragam jenis tumbuhan yang tumbuh
di kawasan hutan mangrove Angke Kapuk, khususnya di Hutan Lindung dan Suaka
Margasatwa Muara Angke dan daerah sekitarnya di sepanjang jalan tol Sedyatmo.
Selain itu, dalam buku ini disajikan juga jenis-jenis fauna (burung dan jenis fauna
lainnya) yang berasosiasi dengan mangrove di kawasan Angke Kapuk tersebut.
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BAB II
SEBARAN LOKASI DAN LUAS KAWASAN
HUTAN MANGROVE DI ANGKE KAPUK
Kawasan Hutan Mangrove Angke Kapuk terletak di wilayah Kelurahan Kapuk Muara
dan Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada posisi geografis
antara 6o 05’ sampai 6o10’ Lintang Selatan dan antara 106o43’ sampai 106o48’ Bujur Timur
(Kusmana et al. 2014).
Kawasan Hutan Mangrove Angke Kapuk tersebut antara lain Kawasan Hutan Mangrove
di Pinggir Jalan Tol Sudiyatmo, Suaka Margasatwa Muara Angke, Hutan Lindung Angke
Kapuk, dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk.

2.1 Kawasan Hutan Mangrove di Pinggir Jalan Tol Sudiyatmo
Kawasan Hutan Mangrove di pinggir jalan Tol Sudiyatmo memiliki luas 95,50 ha. Pada
Kawasan Hutan Mangrove di pinggir jalan Tol Sudiyatmo tumbuh beberapa jenis mangrove
secara sporadis dengan kelimpahan yang relatif sedikit di pematang-pematang tambak di
sepanjang jalan Tol Sudiyatmo dan sekitarnya (BPLHD DKI Jakarta 2015).
Melalui kerja sama antara Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta dengan berbagai
pihak (instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, LSM, dan lain-lain) areal-areal
tambak terbuka di sepanjang jalan tol tersebut sudah ditanami tumbuhan jenis mangrove
(umumnya Rhizophora spp.) (Kusmana et al. 2013). Kondisi Hutan Mangrove di Pinggir
Jalan Tol Sedyatmo dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2

Kondisi Hutan Mangrove di Pinggir Jalan Tol Sudiyatmo

a. Ekowisata Mangrove
Kawasan Ekowisata Mangrove merupakan bagian dari kelompok hutan mangrove di
Kawasan Mangrove Tol Sudiyatmo seluas 95,50 ha yang mengelilingi Pantai Indah Kapuk
(PIK). Dibawah pengelolaan Bidang Kehutanan dari Dinas Kelautan dan Pertanian DKI
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Provinsi DKI Jakarta, kawasan ini didesain sebagai tempat wisata berbasis lingkungan pesisir
dengan ekosistem utama mangrove. Vegetasi di kawasan ini di dominasi bakau (Rhizophora
mucronata dan Rhizophora apiculata) yang merupakan hasil penanaman dengan
menggunakan guludan. Pada kawasan ini terdapat juga beberapa tanaman seperti sengon
(Paraserianthes falcataria) dan Akasia (Acacia mangium) dan terdapat sebuah danau buatan
yang banyak digunakan beberapa jenis burung air untuk mencari makan dipinggirnya.
Kondisi Hutan Mangrove di Ekowisata Mangrove dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3

Kondisi Hutan Mangrove di Ekowisata Mangrove.

b. Kawasan Elang Laut
Kawasan Elang Laut merupakan bagian dari Kawasan mangrove Tol Sudiyatmo (95,50
ha). Vegetasi mangrove di kawasan ini sebagian besar masih muda karena merupakan hasil
penanaman dari beberapa instansi dan perusahaan untuk program CSR. Meskipun demikian,
ekosistem di kawasan elang laut dilengkapi danau buatan yang dapat menyediakan berbagai
sumber pakan untuk satwaliar terutama burung air. Kondisi Hutan Mangrove di Kawasan
Elang Laut dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4

Kondisi di Kawasan Elang Laut.
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c. Sekitar Lapangan Golf
Kawasan ini merupakan bagian dari Kawasan mangrove Tol Sudiyatmo (95,50 ha).
Vegetasi mangrove di kawasan ini pun sebagian besar masih muda karena merupakan hasil
penanaman dari beberapa instansi dan perusahaan untuk program CSR (Gambar 5).
Kawasan sekitar lapangan golf ini dapat kita katakan sebagai kawasan sepanjang kanal
yang ditanami mangrove dengan sistem guludan. Disini tidak banyak jenis burung yang dapat
di lihat karena ukurannya yang relatif kecil.

Gambar 5

Kondisi Hutan Mangrove di kawasan sekitar Lapangan Golf.

2.2 Suaka Margasatwa Muara Angke
Suaka Margasatwa Muara Angke (SMMA) adalah sebuah kawasan konservasi yang
merupakan bagian dari kelompok hutan mangrove yang masih tersisa di Jakarta. Kawasan ini
dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta.
Berbatasan dengan tanggul kawasan Pantai Indah Kapuk, Suaka Marga Satwa Muara
Angke (SMMA) sebagian besar digenangi air, sehingga tumbuhan di kawasan ini merupakan
vegetasi rawa yang langsung terkena pengaruh pasang surut air laut. Pohon Bidada atau
Bidara (Sonneratia alba) merupakan jenis yang sering dijumpai selain Api-api (Avicenia
marina), Jangkar (Bruguiera sp), Bakau (Rhizophora sp), Waru Laut (Thespesia populena),
Buta-buta (Excoecaria agallocha), Nipah (Nypa fruticans), dan Ketapang (Terminalia
catappa). Luas Suaka Marga Satwa Muara Angke pada tahun 2014 adalah 25,02 Ha, sama
dengan tahun 2013 (BPLHD DKI Jakarta 2015).
Kawasan SMMA memiliki dua tipe ekosistem yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem
rawa. Beberapa spesies yang dapat ditemukan adalah bakau (Rhizophora mucronata) dan
(Rhizophora apiculata), api-api (Avicennia alba), pidada (Sonneratia caseolaris), dan butabuta (Excoecaria agallocha) (Mulyadi 2010).
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A

Gambar 6

B

Beberapa tumbuhan yang berasosiasi dengan bakau di
(A) Ketapang (Terminalia catappa); (B) Nipah (Nypa fructicans).

SMMA.

Suaka Marga Satwa Muara Angke ditetapkan sebagai kawasan hutan mangrove yang
seharusnya didominasi oleh pohon, namun kondisinya saat ini merupakan lahan rawa terbuka
yang didominasi oleh herba seperti warakas (Acrostichum aureum) dan seruni (Wedelia
biflora). Salah satu keunikan ekosistem khas mangrove di kawasan Muara Angke adalah
adanya tumbuhan rotan (Calamus sp) yang spesifik. Keberadaan pohon relatif sporadis. Pada
lahan rawa terbuka tumbuh vegetasi bukan spesifik penghuni hutan mangrove seperti gelagah
(Saccharum spontaneum) dan eceng gondok (Eichornia crassipes) yang merupakan penciri
habitat rawa, selain itu ada putri malu (Mimosa pigra), talas lompong (Colocasia sp), dan
kangkung (Ipomea sp) (BPLHD DKI Jakarta 2015).
Setiap tahunnya pada bulan tertentu wilayah perairan terbuka di dalam kawasan ini
sebagian besar akan tertutupi oleh eceng gondok (Eicchornia crassipes) yang disebabkan
tidak adanya sirkulasi air asin dari laut (Gambar 7).

A

Gambar 7

B

Kondisi habitat rawa yang ditumbuhi (A) gelagah (Saccharum spontaneum);
(B) eceng gondok (Eicchornia crassipes).

Selain itu, terlihat banyak sampah-sampah plastik yang tertumpuk dan hanyut di
perairan Suaka Margasatwa Muara Angke. Sebagaimana yang diketahui bahwa sampah
plastik adalah salah satu sampah yang sangat sulit terurai. Bila penumpukan sampah plastik
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ini terjadi, maka akan sangat mempengaruhi kualitas badan perairan SMMA. Adapun upaya
yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi masalah ini adalah dengan cara mengambil
sampah-sampah plastik tersebut dan pemerintah atau pihak pengelola setempat harus
memberikan perhatian yang serius terhadap masalah sampah ini.
Dalam rangka pengelolaan kondisi fisik yang terkait dengan kondisi perairan SMMA
yang terlihat keruh, maka perlu dilakukan penyuluhan pentingnya air bersih serta pelarangan
kepada masyarakat sekitar agar tidak menggunakan air sungai tersebut untuk keperluan MCK
(mandi, cuci, kakus). Hal ini dikarenakan bahan kimia terlarut yang terkandung dalam
deterjen akan dapat mencemari perairan SMMA, yang pada akhirnya akan dapat
mengakibatkan terganggunya pertumbuhan bakau dan dapat mengakibatkan adanya gejala
eutrofikasi (pendangkalan sungai). Adanya pencemaran di SMMA telah dapat terlihat yaitu
dengan adanya pertumbuhan eceng gondok yang tumbuh subur. Perlu adanya usaha untuk
mengurangi eceng gondok di perairan SMMA. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya
pendangkalan badan perairan yang akan berakibat pada satwa air seperti jenis-jenis ikan di
SMMA.

2.3 Hutan Lindung Angke Kapuk
Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk (HLAK) yang mempunyai luas pada tahun 2010
sebesar 44,76 ha, letaknya memanjang sejajar pantai sepanjang ± 5 km dengan lebar 100
meter dari garis pasang surut yang terbentang mulai dari batasan Hutan Wisata Kamal ke arah
timur hingga Suaka Margasatwa Muara Angke. Di dalamnya terdapat areal pemukiman Pantai
Indah Kapuk dengan batas sebelah selatan adalah jalan tol Prof. Sudiyatmo dan jalan Kapuk
Muara (BPLHD DKI Jakarta 2015).
HLAK terletak di wilayah pesisir, memanjang di sepanjang muara Sungai Angke.
Menurut Onrizal et al. (2004), kondisi ini menjadikan HLAK memegang peranan penting
dalam menjaga stabilitas kawasan di sekitarnya, baik aspek fisik, biologis atau sosial ekonomi
yang memposisikan ekosistem mangrove penyusun HLAK sebagai ekosistem yang produktif
dan unik di kawasan pesisir.
Keberadaan flora ditampilkan oleh flora khas pesisir, bakau atau mangrove, hingga
keberadaanya menjadi spesifik jika dibandingkan dengan kawasan pemukiman. Jenis vegetasi
yang tumbuh di hutan lindung relatif terbatas, sedangkan tumbuhan bawah jarang terlihat oleh
karena dipengaruhi pasang-surut. Tumbuhan bawah hanya terdapat pada area yang cenderung
lebih ke darat. Ketebalan hutan lindung sekitar 40 meter. Vegetasi yang tumbuh di kawasan

8

lindung relatif homogen, didominasi Api-api (Avicennia sp), sedangkan Bakau (Rhizophora
sp) hanya tumbuh di beberapa area yang sempit sehingga tumbuhan tersebut tampak sporadis
(BPLHD DKI Jakarta 2015).

A

Gambar 8

B

Spesies di Hutan Lindung Angke Kapuk: (A) Sonneratia caseolaris; (B)
Rhizophora mucronata.

Berdasarkan penemuan langsung di lapangan jenis flora yang ditemukan di HLAK,
beberapa diantaranya api-api (Avicennia marina), bakau (Rhizophora mucronata dan
Rhizophora apiculata), pidada (Sonneratia alba), waru laut (Hibiscus tiliaceus), buta-buta
(Excoecaria agallocha) dan ketapang (Terminalia catappa). Menurut Onrizal et al. (2004),
kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk memiliki 15 spesies mangrove, yang terdiri atas 8
jenis asli setempat dan 7 jenis introduksi dari kawasan lain. Jenis-jenis asli kawasan HLAK
adalah Avicennia officinalis, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia
caseolaris, Excoecaria agallocha, Xylocarpus moluccensis dan Terminalia catappa.
Sedangkan jenis introduksi adalah Bruguiera gymnorrhiza, Calophyllum inophyllum, Cerbera
manghas, Paraserianthes falcataria, Tamarindus indica, Acacia mangium, dan Acacia
auriculiformis.
Serupa dengan permasalahan yang terjadi di SMMA, di HLAK permasalahan yang
ditemukan di kawasan ini ialah sampah, sedimentasi dari arah darat, dan abrasi air laut.
Permasalahan ini mengakibatkan kerusakan/kematian pohon mangrove. Kondisi ini pada
akhirnya menyebabkan kapasitas HLAK dalam menjalankan fungsinya juga akan berkurang.
2.4 Taman Wisata Alam Angke Kapuk
Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk merupakan bagian dari kawasan hutan
Angke Kapuk yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
No.097/Kpts-II/1988 seluas 101,60 ha. Pada tahun 1994 kembali dilakukan pengukuran dan
pemancangan batas ulang oleh tim yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta yang menghasilkan
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perubahan luasan TWA Angke Kapuk menjadi 99,82 ha, melalui Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1995.
Jenis flora yang terdapat dalam kawasan hutan wisata (TWA) Angke Kapuk terdiri
dari jenis-jenis mangrove dan jenis hutan pantai/rawa. Beberapa jenis mangrove yang
mendominasi kawasan TWA Angke Kapuk antara lain: pidada (Sonneratia caseolaris),
warakas (Acrosticum areum), api-api (Avicennia marina), cantinggi (Ceriops sp), buta-buta
(Excoecaria agallocha), bakau (Rhizophora mucronata dan Rhizophora stylosa). Adpaun
jenis flora pantai/rawa yang terdapat di TWA Angke Kapuk diantaranya adalah waru laut
(Hibiscus tilliaceus), bluntas (Pluchea indica), mendongan (Scripus litoralis), kedondong laut
(Polysia frutucosa), dadap (Erythrina variagate), ki hujan (Samanea saman), flamboyan
(Delonix regia), ki tower (Derisheterophyla), dan duri busyetan (Mimosa sp.).
Kondisi TWA Angke Kapuk nampak jauh lebih baik dari pada kawasan mangrove
lainnya di kawasan Angke Kapuk ini. Selain pada kebersihannya, sarana dan prasarana di
TWA ini nampak lebih lengkap. Mulai dari, pusat informasi, camping ground, bangunan
tenda semi permanen, pondok wisata, pendopo serbaguna, café, restoran, areal outbound,
dermaga perahu, mushola, masjid, lapangan olahraga, dan toilet, lengkap ditemukan di TWA
ini.

Gambar 9

Beberapa fasilitas yang ditawarkan di TWA Angke Kapuk.

a. Arboretum Mangrove
Kawasan ini pada dasarnya merupakan gugusan dari kawasan TWA Angke Kapuk yang
memiliki visi guna koleksi atau kebun bibit jenis mangrove. Beberapa jenis yang ditemukan
di tempat ini pun relatif sama dengan yang kita temukan di TWA Angke Kapuk. Beberapa
jenis selain mangrove yang ditemukan di kawasan ini diantaranya adalah akasia (Acasia
auriculiformis), ki hujan (Samanea saman), mahoni (Swietenia macrophyla), flamboyan
(Delonix regia), dan kedondong (Spondias pinnata).
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Memiliki luas 10,47 ha, jenis vegetasi yang dominan di kawasan ini adalah api-api
(Avicennia spp.) yang tumbuh mulai tingkat semai hingga tingkat pohon. Keadaan ini
mengindikasikan bahwa kelanjutan pertumbuhan jenis tumbuhan tersebut relatif baik. Adapun
jenis bakau (Rhizophora sp) hanya tumbuh secara sporadis.

Gambar 10 Kondisi Arboretum Mangrove.
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BAB III
KERAGAMAN FLORA MANGROVE DI ANGKE KAPUK
3.1 Flora Berhabitus Pohon
Flora atau tumbuhan berhabitus pohon yang ditemukan di kawasan mangrove Angke
Kapuk tercatat 20 jenis, yaitu: akasia (Akasia auriculiformis), api-api (Avicennia alba), pejapi
(Avicennia marina), jangkar (Bruguiera gymnorrhiza), bintaro (Cerbera manghas), buta-buta
(Excoecaria agallocha), beringin (Ficus benjamina), waru (Hibicus tiliaceous), merbau
(Intsia bijuga), petai cina (Leucaena leucocephala), mengkudu (Morinda citrifolia), kamboja
(Plumeria rubra), bakau putih (Rhizophora apiculata), bakau hitam (Rhizophora mucronata),
slindur (Rhizophora stylosa), pidada (Sonneratia alba), pidada merah (Sonneratia caseolaris),
ketapang (Terminalia catappa), waru Laut (Thespesia populnea), dan nyireh (Xylocarpus
granatum).

A

B
Gambar 11 A. Akasia (Akasia auriculiformis); B. Api-api (Avicennia alba).

A

B
Gambar 12 A. Pejapi (Avicennia marina); B. Jangkar (Bruguiera gymnorrhiza).
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A

B
Gambar 13 A. Bintaro (Cerbera manghas); B. Buta-buta (Excoecaria agallocha).

A

B
Gambar 14 A. Beringin (Ficus benjamina); B. Waru (Hibicus tiliaceous).

A

B
Gambar 15 A. Merbau (Intsia bijuga); B. Petai Cina (Leucaena leucocephala).
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A

B
Gambar 16 A. Mengkudu (Morinda citrifolia); B. Kamboja (Plumeria rubra).

A

B

Gambar 17 A. Bakau Putih (Rhizophora apiculata); B. Bakau Hitam (Rhizophora mucronata).

A

B
Gambar 18 A. Slindur (Rhizophora stylosa); B. Pidada (Sonneratia alba).
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A

B

Gambar 19 A. Pidada Merah (Sonneratia caseolaris); B. Ketapang (Terminalia catappa).

A

B
Gambar 20 A. Waru Laut (Thespesia populnea); B. Nyireh (Xylocarpus granatum).

3.2 Flora Berhabitus Bukan Pohon
Adapaun flora berhabitus bukan pohon yang ditemukan di kawasan mangrove Angke
Kapuk berjumlah 30 jenis, yang diantaranya adalah: saga hutan (Abrus precatorius), jeruju
hitam (Acanthus ilicifolius), jeruju (Acanthus volubilis), warakas (Acrostichum aureum), piai
lasa (Acrostichum speciosum), bandotan (Ageratum conyzoides), kremah (Altrnanthera
sessilis), rumput jarong (Chloris barbata), gunda (Cleome rutidosperma), senggugu
(Clerodendrum serratum), kendal (Cordia dichotoma), rumput welingi (Cymbopogon
cambodgiensis), sereh (Cymbopogon nardus), ketower (derris trifoliata), eceng gondok
(Eichornia crassipes), tapak kuda (Ipomea pes-caprae), kangkung bulu (Ipomea maxima),
oyong hutan (Luffa cylidrica), putri malu (Mimosa pigra), nipah (Nypa fruticans), lenteng
(Olax imbicata), rumput benggala (Panicum maximum), keceprek (Passiflora foetida),
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gelagah

(Pragmites

karka),

beluntas

(Pluchea

indica),

kecipir

(Psophocarpus

tetragonolobus), jarak (Ricinus communis), krokot (Sesuvium portulacastrum), alur (suaeda
maritima), dan pletekan (Ruellia napifera).

A

B

Gambar 21 A. Saga Hutan (Abrus precatorius); B. Jeruju Hitam (Acanthus ilicifolius).

A

B
Gambar 22 A. Jeruju (Acanthus volubilis); B. Warakas (Acrostichum aureum).

A

B

Gambar 23 A. Piai Lasa (Acrostichum speciosum); B. Bandotan (Ageratum conyzoides).
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A

B
Gambar 24 A. Kremah (Altrnanthera sessilis); B. Rumput Jarong (Chloris barbata).

A

B

Gambar 25 A. Gunda (Cleome rutidosperma); B. Senggugu (Clerodendrum serratum).

A

B
Gambar 26 A. Kendal (Cordia dichotoma); B. Rumput Welingi (Cymbopogon
cambodgiensis).
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A

B
Gambar 27 A. Sereh (Cymbopogon nardus); B. Ketower (derris trifoliata).

A

B

Gambar 28 A. Eceng Gondok (Eichornia crassipes); B. Tapak Kuda (Ipomea pes-caprae).

A

B
Gambar 29 A. Kangkung Bulu (Ipomea maxima); B. Oyong Hutan (Luffa cylidrica).
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A

B
Gambar 30 A. Putri Malu (Mimosa pigra); B. Nipah (Nypa fruticans).

A

B
Gambar 31 A. Lenteng (Olax imbicata); B. Rumput Benggala (Panicum maximum).

A

B
Gambar 32 A. Keceprek (Passiflora foetida); B. Gelagah (Pragmites karka).
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A

B

Gambar 33 A. Beluntas (Pluchea indica); B. Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus).

A

B
Gambar 34 A. Jarak (Ricinus communis); B. Krokot (Sesuvium portulacastrum).

A

B
Gambar 35 A. Alur (suaeda maritima); B. Pletekan (Ruellia napifera).
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BAB IV
KERAGAMAN BURUNG DAN FAUNA MANGROVE LAINNYA
DI ANGKE KAPUK
4.1 Burung
Sebagai kesatuan utuh kawasan Angke Kapuk, secara biologis kawasan ini berperan
sebagai habitat berbagai jenis burung khususnya burung air. Jenis burung air yang ada
kawasan hutan angke kapuk terdiri dari suku Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae,
Ciconidae, Threskiornithidae, Anatidae, Raliidae, Sternidae, Charadriidae, Scolopacidae,
Alcedinidae dan Accipitridae. Namun, jenis yang mendominasi adalah dari suku Ardeidae dan
Raliidae. Selain jenis-jenis burung air, kawasan ini juga terdapat burung penyanyi atau
disebut juga burung hutan. Berikut akan diuraikan masing-masing dari burung tersebut:
Nama lokal : Pecuk Padi Hitam
Nama inggris :Little Black Cormorant
Nama ilmiah :Phalacrocorax sulcirostris
Deskripsi:
Berukuran ± 60 cm, berwarna hitam dengan
kilau hijau atau ungu. Umumnya hidup dalam
kelompok kecil dan berbaur dengan jenis lain
seperti kuntul dan pecuk ular pada pohon kering,
tetapi sering juga terlihat sendirian. Menghuni
pepohonan mangrove dekat kolam, muara dan
rawa. Kadang hidup di tepi laut dan tambak.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal :Pecuk padi Kecil
Nama inggris :Little Cormorant
Nama ilmiah :Phalacrocorax niger
Deskripsi:
Berukuran ± 50 cm, berwarna hitam. Iris hijaubiru, paruh coklat dengan ujung hitam dan
pangkal keunguan,kaki hitam. Berkumpul dalam
kelompok di atas pohon yang gundul.Umumnya
hidup dalam kelompok kecil dan berbaur dengan
jenis pecuk yang lain, tetapi sering juga terlihat
sendirian. Mendiami hutan mangrove, danau,
rawa tergenang dan muara sungai. Lebih jarang
terlihat dibandingkan Pecuk Padi Hitam.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal :Pecuk ular Asia
Nama inggris :Darter
Nama ilmiah :Anhinga melanogaster
Deskripsi:
Mudah dikenali, berukuran ± 80 cm. Memiliki
leher ramping dan sangat panjang. Berkumpul
dalam kelompok di atas pohon yang gundul.
Sering terbang berputar-putar sendirian, mencari
makan pada genangan air yangbersih. Mendiami
hutan mangrove, berada di dekat genangan air
seperti kolam ataupun sungai.
Status:
 Dilindungi UU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Non Appendix CITES
 Near Threatened IUCN
Nama lokal :Cangak Abu
Nama inggris :Grey Heron
Nama ilmiah :Ardea cinerea
Deskripsi:
Berukuran ± 90 cm, berwarna putih, abu-abu,
dan hitam. Sering mengendap-endap sendirian di
dekatperairan untuk menangkap ikan,beristirahat
di atas pepohonan. Terbang sendirian dengak
kepakan sayap yang berat perlahan. Ditemukan
bertengger pada pohon-pohon hutan mangrove,
berada dekat dengan kolam, rawa atau danau.
Terkadang terdapat didalam rumpun gelagah.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Cangak Merah
Nama inggris : Purple Heron
Nama ilmiah :Ardea purpurea
Deskripsi:
Berukuran ± 80 cm, berwarna abu-abu,
coklatberangan, dan hitam. Sering mengendapendap sendirian di dekat perairan untuk
menangkap ikan, beristirahat diatas pepohonan.
Terbang sendirian dengak kepakan sayap yang
berat perlahan. Ditemukan bertengger pada
pohon-pohon hutan mangrove, berada dekat
dengan kolam, rawa atau danau. Terkadang
terdapat didalam rumpun gelagah.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal :Cangak Besar
Nama inggris :Great egret
Nama ilmiah :Ardea alba
Deskripsi:
Berukuran ± 90 cm, berbulu putih. Jauh lebih
besar daripada kuntul putih lain, dengan paruh
lebih berat dan leher bersimpul khas. Mencari
makan dalam kelompok kecil di perairan
dangkal. Ketika beristirahat berbaur dengan
jenis burung air lain. Bertengger pada
pepohonan hutan mangrove. Hidup di hutan
mangrove, sepanjang gosong lumpur dan pasir,
kolam dan tambak.
Status:
 Dilindungi UU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal :Kokokan Laut
Nama inggris :Striated Heron
Nama ilmiah :Butorides striatus
Deskripsi:
Berukuran ± 40 cm, berwarna biru dan abu-abu
gelap. Terlihat sendirian mencari makan dekat
dengan perairan. Terkadang bersembunyi dan
diam di perakaran pohon mangrove. Terdapat di
hutan mangrove, daerah pantai, sepanjangaliran
sungai, kolam dan tambak.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Blekok Sawah
Nama inggris : Javan Pond Heron
Nama ilmiah :Ardeola speciosa
Deskripsi:
Berukuran ± 45 cm, sayap putih, coklat bercoret
coret. Sering mengunjungi sungai, tambak,
kolam untuk mencari makan. Berkoloni dengan
burung air lainnya ketika beristirahat dekat
dengan perairan. Hidup di hutan mangrove,
tambak, kolam atau daerah lain yang berair.
Status:
 Dilindungi PP No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Kuntul Kerbau
Nama inggris : Cattle Egret
Nama ilmiah :Bubulcus ibis
Deskripsi:
Berukuran sekitar 50 cm, berwarna putih. Pada
masa berbiak: putih, dengan kepala, leher, dan
dada jingga. Mencari makan dalam kelompok
kecil di perairan dangkal. Ketika beristirahat
berbaur dengan jenis burung air lain. Bertengger
pada pepohonan hutan mangrove. Terkadang
berkumpul pada rumput yang tergenang.
Status:
 Dilindungi UU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Kuntul Perak
Nama inggris : Yellow-billed Egret
Nama ilmiah :Egretta intermedia
Deskripsi:
Berukuran ± 65 cm, berbulu putih. Ciri
utamanya adalah paruh agak pendek dan leher
berbentuk S tanpa simpul. Mencari makan dalam
kelompok kecil di perairan dangkal. Ketika
beristirahat berbaur dengan jenis burung air lain.
Bertengger
pada
pepohonan
hutan
mangrove.Hidup di hutan mangrove, sepanjang
gosong lumpur dan pasir, kolam dan tambak.
Status:
 Dilindungi UU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Kuntul Karang
Nama inggris : Pacific Reef Egret
Nama ilmiah :Egretta sacra
Deskripsi:
Berukuran ± 60 cm, seluruh tubuh berwarna
abu-abu cerah. Biasanya terlihat sendirian di
pinggir pantai atau hutan mangrove. Mencari
makan di mangrove dangkal.
Status:
 Dilindungi UU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Kuntul Kecil
Nama inggris : Little Egret
Nama ilmiah :Egretta garzetta
Deskripsi:
Berukuran ± 60 cm, berbulu putih.
Perbedaannya dengan Kuntul kerbau adalah
ukuran lebih besar, badan lebih ramping, paruh
hitam, dan kaki hitam (dengan atau tanpa jarik
kuning). Mencari makan dalam kelompok kecil
di perairan dangkal. Ketika beristirahat berbaur
dengan jenis burung air lain. Bertengger pada
pepohonan hutan mangrove. Terdapat pada
hutan mangrove, tepi sungai, gosong pasir dan
lumpur, dan sungai kecil di pesisir.
Status:
 Dilindungi UU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Kowak Malam Kelabu
Nama inggris : Black-crowned Night Heron
Nama ilmiah :Nycticorax nycticorax
Deskripsi:
Berukuran ± 60 cm, kepala besar tubuh kekar,
berwarna hitam dan putih. mahkota hitam, leher
dan dada putih, dua bulu panjang tipis terjuntai
dari tengkuk yang putih, punggung hitam, sayap
dan ekor abu-abu. Terbang berkoloni menuju
perairan seperti pinggir sungai, tambak, rawa
untuk mencari makan. Beristirahat di pepohonan
dan berbaur dengan burung air lain. Ditemukan
di hutan mangrove dan pepohonan di pinggir
sungai.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Near Threatened IUCN
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Nama lokal : Bambangan Kuning
Nama inggris : Yellow Bittern
Nama ilmiah :Ixobrychus sinensis
Deskripsi:
Berukuran ± 40cm, tubuh berwarna kuning
buram dengan corak putih di dadanya. Sangat
pemalu, biasa mencari makan di rawa dengan
gelagah yang tinggi. Penghuni habitat rawa yang
bersebelahan dengan hutan mangrove.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Bambangan Merah
Nama inggris : Cinnamon Bittern
Nama ilmiah :Ixobrychus cinnamomeus
Deskripsi:
Berukuran ± 40cm, berwarna jingga kayu
manis.Bersifat
pemalu
dan
biasanya
bersembunyi dibalik semak-semak, terbang
ketika terganggu.Ditemukan dekat hutan
mangrove khususnya daerah rawa-rawa air
tawar, rumpun buluh di sepanjang sungai.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Near Threatened IUCN
Nama lokal : Bambangan Hitam
Nama inggris : Black Bittern
Nama ilmiah :Dupetor flavicollis
Deskripsi:
Berukuran ± 40cm, berwarna kehitaman dengan
sedikit corak kuning. Perilaku mirip dengan
Bambangan Kuning, bersifat pemalu dan
biasanya bersembunyi dibalik semak-semak,
terbang ketika terganggu.Ditemukan dekat hutan
mangrove khususnya daerah rawa-rawa air
tawar, rumpun buluh di sepanjang sungai.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Near Threatened IUCN
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Nama lokal : Bangau Bluwok
Nama inggris : Milky Stork
Nama ilmiah :Mycteria cinerea
Deskripsi:
Berukuran besar ± 100 cm. seluruh tubuh
berwarna putih, ada sedikit corak hitam di sayap.
Kepala berwarna merah dengan paruh kuning
yang besar. Menghuni hutan mangrove dan
hutan pantai. Mencari makan di mangrove
dangkal dan terkadang sampai ke rawa dan
tambak. Hidup berkelompok.
Status:
 DilindungiUU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Appendix I CITES
 Vulnerable IUCN
Nama lokal : Ibis Rokoroko
Nama inggris : Glossy Ibis
Nama ilmiah :Plegadis falcinellus
Deskripsi:
Berukuran ± 60cm, tubuh berwarna merah
metalik dengan warna hijau buram metalik di
sayapnya. Terbang berkelompok untuk mencari
makan di gosong lumpur dan tambak.
Status:
 Dilindungi UU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Ibis cucuk besi
Nama inggris : Blackheaded Ibis
Nama ilmiah :Threskiornis melanocephalus
Deskripsi:
Berukuran besar (80 cm), mudah dikenali,
berwarna putih. Kepala hitam, paruh panjang
dan melengkung ke bawah. Ekor lebat karena
bulu terbang tersier yang memanjang abu-abu.
Iris coklat merah, paruh dan kaki hitam
Status:
 Dilindungi UU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Non Appendix CITES
 Near Threatened IUCN
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Nama lokal : Itik Benjut
Nama inggris : Sunda Teal
Nama ilmiah :Anas gibberifrons
Deskripsi:
Berukuran ± 40 cm, seperti bebek, berwarna
coklat abu-abu. Mahkota coklat gelap
kemerahan. Sewaktu terbang, bulu ketiak putih
dan terlihat bercak putih. Dijumpai berpasangan
atau kelompok kecil berenang di rawa-rawa,
pantai atau kolam. Terdapat pada rawa
mangrove, rawa payau, kolam, dan sungai.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Tikusan Merah
Nama inggris : Ruddy-breasted Crake
Nama ilmiah :Porzana fusca
Deskripsi:
Berukuran ± 20 cm, berparuh pendek. Tubuh
coklat keabuan. Terdapat pola setrip putih pada
bagian atas kepala dan di bawah garis mata yang
hitam. Berjalan di atas lumpur untuk mencari
makan, berbaur dengan jenis tikusan lain.
Terlihat di antara akar-akar pohon mangrove dan
terkadang bersembunyi dibalik rumpun buluh.
Menghuni hutan mangrove, daerah padang
rumput yang tergenang, paya-paya, dan sawah.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Tikusan Kerdil
Nama inggris : Baillon's Crake
Nama ilmiah :Porzana pusilla
Deskripsi:
Berukuran ± 15 cm, berparuh pendek. Tubuh
coklat keabuan, dengan coretan putih pada
punggung serta garis putih halus pada sisi tubuh
dan ekor bagian bawah. Berjalan di atas lumpur
untuk mencari makan, berbaurdengan jenis
tikusan lain. Terlihat di antara akar-akar pohon
mangrove dan terkadang bersembunyi dibalik
rumpun buluh. Menghuni hutan mangrove,
rawa-rawa di pinggir danau, paya berumput dan
rumpun buluh.
Status:
 Tidak dilindungi PP No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Tikusan Alis Putih
Nama inggris : White-browed Crake
Nama ilmiah :Porzana cinerea
Deskripsi:
Berukuran agak kecil (20 cm), berparuh pendek.
Tubuh coklat keabuan. Terdapat pola setrip
putih pada bagian atas kepala (terlihat jelas) dan
di bawah garis mata yang hitam. Mahkota,
punggung, dan dada abu-abu; sayap dan ekor
coklat keabuan. Perut keputih-putihan, bagian
sisi tubuh dan ekor bagian bawah coklat
kekuningtuaan.Iris merah, paruh kehitaman, kaki
kuning kehijauan.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Kareo Padi
Nama inggris : White-breasted Waterhen
Nama ilmiah :Amaurornis phoenicurus
Deskripsi:
Berukuran ± 30 cm, berwarna abu-abu dan putih
mencolok. Bagian bawah perut dan ekor bagian
bawah merah karat. Kaki kuning. Berjalan
mengendap-endap sendirian atau berpasangan
didalam semak, terlihat di antara akar-akar
pohonmangrove.Berjalan
cepat
untuk
bersembunyi ketika terganggu. Tinggal di
pinggir kolam, tambak, tepi sungai, hutan
mangrove, padang berumput, semak dan rawa.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Mandar Batu
Nama inggris : Common Moorhen
Nama ilmiah :Gallinula chloropus
Deskripsi:
Berukuran ± 30 cm, seluruh tubuh berwarna
hitam. Di kepala sampai setengah paruhnya
berwarna merah. Berjalan mengendap-endap
sendirian atau berpasangan didalam semak
sekitar rawa dan sering terlihat di antara akarakar pohonmangrove. Berjalan cepat untuk
bersembunyi ketika terganggu. Tinggal di
pinggir kolam, tambak, tepi sungai, hutan
mangrove, padang berumput, semak dan rawa.
Status:
 Tidak dilindungi PP No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Cerek Jawa
Nama inggris : Javan Plover
Nama ilmiah :Charadrius javanicus
Deskripsi:
Berukuran ± 15 cm, berparuh pendek, berwarna
coklat dan putih. Warna putih pada kerah
belakang biasanya tidak menyambung. Mencari
makan dalam kelompok kecil di atas gosong
lumpur berpasir dengan cara berjalan cepat.
Berbaur dengan jenis burung pantai lain. Hidup
di gosong lumpur dan berpasir dekat pantai,
sungai dan paya-paya.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Near Threatened IUCN

Nama lokal : Cerek Kernyut
Nama inggris : Pacific Golden-plover
Nama ilmiah :Pluvialis Fulva
Deskripsi:
Berukuran ± 25 cm, bertubuh kekar dengan
kepala besar dan paruh pendek besar. Berwarna
kuning coklat keemasan dengan garis mata, sisi
muka, dantubuh bagian bawah pucat. Mencari
makan dalam kelompok kecil di atas gosong
lumpur berpasir. Berbaur dengan jenis burung
pantai lain. Terdapat pada gosong lumpur,
gosong pasir dekat pantai.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Trinil Pantai
Nama inggris : Common Sandpiper
Nama ilmiah :Tringa hypoleucos
Deskripsi:
Berukuran ± 20 cm, berwarna coklat dan putih,
paruh pendek. Bagian punggung berwarna
coklat dan bagian bawah putih dengan bercak
abu-abu coklat pada sisi dada. Mencari makan di
atas gosong lumpur berpasir. Berjalan dengan
cara menyentak dan terbang dengan sayap yang
kaku. Berbaur dengan jenis burung pantai lain.
Hidup pada gosong lumpur pantai dan beting
pasir, sepanjang aliran dan pinggir sungai.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Dara Laut Kumis
Nama inggris : Whiskered Tern
Nama ilmiah :Chlidonias hybridus
Deskripsi:
Berukuran ± 25 cm, tubuh bagian atas abu-abu
dan bagian bawah putih. Paruh hitam dan merah,
setengah kepala berwarna hitam. Hidup dan
mencari makan berkelompok di sekitar tambak
dan sawah.
Status:
 DilindungiUU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Non Appendix CITES
 Near Threatened IUCN
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Nama lokal : Cekakak Suci
Nama inggris : Sacred Kingfisher
Nama ilmiah : Halcyon sanctus
Deskripsi:
Berukuran ± 23 cm, berwarna biru putih. Mirip
Cekakak sungai (terlihat seperti versi kotornya).
Perbedaannya: ukuran tubuh sedikit kecil,
bagian yang berwarna biru lebih kehijauan, dada
tersapu kuning atau merah karat. Bertengger di
pohon mangrove, batu, pohon tempat terbuka
dekat dengan sungai, pantai dan kolam. Agak
jinak dan tidak semencolok cecakak sungai.
Menghuni hutan mangrove, terkadang terlihat
lumpur berpasir dan pesisir pantai.
Status:
 DilindungiUU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Bentet Kelabu
Nama inggris : Long-tailed Shrike
Nama ilmiah :Lanius schach
Deskripsi:
Berukuran ± 25 cm, bentuk tubuh agak
membulat dengan ekor panjang. Berwarna
jingga, corak di sayap dan ekor hitam, kepala
abu-abu. Menghuni habitat terbuka di dan
padang ilalang di sekitar kawasan pantai indah
kapuk.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Bondol Jawa
Nama inggris : Javan Munia
Nama ilmiah :Lonchura leucogastroides
Deskripsi:
Berukuran ± 10 cm, berwarna hitam, coklat, dan
putih, tubuh bulat.Mengunjungi padang alangalang, semak-semak, daerah terbuka terkadang
berkumpul di pohon mangrove. Umumnya
dalam kelompok kecil dan bergabung dengan
jenis bondol lain. Terdapat pada rumpun
gelagah, semak-semak dan pepohonan.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Bondol Peking
Nama inggris : Scaly-breasted Munia
Nama ilmiah :Lonchura punctulata
Deskripsi:
Berukuran ± 10 cm, tubuh bagian atas coklat,
bercoretan dengan tangkai bulu putih. Tubuh
bagian bawah putih, bersisik coklat pada dada
dan sisi tubuh. Mengunjungi padang alangalang, semak-semak, daerah terbuka terkadang
berkumpul di pohon mangrove. Umumnya
dalam kelompok kecil dan bergabung dengan
jenis bondol lain.
Status:
 Tidak dilindungi PP No 7 Tahun 1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Burungmadu Kelapa
Nama inggris : Brown-throated Sunbird
Nama ilmiah :Anthreptes malacensis
Deskripsi:
Berukuran ± 13 cm, berwarna-warni, mahkota
dan punggung hijau bersinar; tunggir, penutup
sayap, ekor, dan setrip kumis ungu bersinar;
pipi, dagu, dan tenggorokan coklat tua buram,
bagian lain pada tubuh bagian bawah kuning.
Sering mengunjungi pepohonan dan tumbuhan
yang sedangberbunga dekat pemukiman dan
hutan mangrove seperti pedada dan api-api.
Ditemukan di pepohonan hutan mangrove dan
semak dekat pantai.
Status:
 DilindungiUU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Burung Madu Sriganti
Nama inggris : Olive-backed Sunbird
Nama ilmiah :Cinnyris jugularis
Deskripsi:
Berukuran ± 10 cm, perut berwarna kuning
terang, dagu dan dada hitam-ungu metalik,
punggung hijau-zaitun. Lebih menyukai
tumbuhan dan pepohonan dekat pemukiman dan
pinggir jalan. Tidak jarang ditemukan di
pepohonan hutan mangrove. Umum terdapat
pada pekarangan, semak pantai dan hutan
mangrove.
Status:
 DilindungiUU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Cabai Jawa
Nama inggris : Scarlet-headed Flowerpecker
Nama ilmiah :Dicaeum trochileum
Deskripsi:
Berukuran ± 10 cm, berwarna hitam dan merah
padam. Ditemukan berpasangan yang aktif.
Mengunjungi tumbuhan dan pepohonan dekat
pemukiman, pekarangan dan pohon pinggir jalan
termasuk pohon mangrove.Menghuni di
pekarangan dan daerah terbuka, termasuk kota,
daerah pantai, dan hutan mangrove.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Cabak Kota
Nama inggris : Savanna Nightjar
Nama ilmiah :Caprimulgus affinis
Deskripsi:
Berukuran ± 20 cm, berwarna coklat dengan
corak putih kemerahan disekitar badannya. Aktif
menjelang atau malam hari, duduk diam dekat
tanah atau atap bangunan. Menyambar serangga
sambil terbang. Umum di daerah pesisir kering
terbuka, serta di pemukiman di kota besar.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Caladi Tilik
Nama inggris : Sunda Pygmy Woodpecker
Nama ilmiah :Dendrocopos moluccensis
Deskripsi:
Burung pelatuk berukuran kecil ± 10 cm.
Berwarna hitam dengan bercak putih diseluruh
tubuhnya. Biasanya dijumpai di pepohonan
mangrove, pohon dekat pemukiman. Bergerak
perlahan dan bergantungan di mematuk-matuk
batang pohon mencari serangga. Biasanya
dijumpai dalam kelompok kecil dan berbaur
dengan kelompok burung lain seperti gelatikbatu kelabu. Tinggal di hutan sekunder, lahan
terbuka dan hutan mangrove.Menyukai pohon
kering untuk mencari serangga.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Caladi Ulam
Nama inggris : Fulvous-breasted Woodpecker
Nama ilmiah :Dendrocopos macei
Deskripsi:
Berukuran agak kecil (18 cm), berwarna hitam
dan putih, bergaris-garis. Mahkota jantan:
merah, betina:hitam. Sisi muka putih dengan
setrip malar dan kerah hitam. Tubuh bagian atas
bergaris-garis hitam dan putih.Tubuh bagian
bawah kuning tua dengan coretan hitam,
penutup ekor bawah merah.Iris coklat, paruh
atas hitam kebiruan, paruh bawah abu-abu
kebiruan, kaki warna zaitun.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Cipoh Kacat
Nama inggris : Common Iora
Nama ilmiah :Aegithina tiphia
Deskripsi:
Berukuran kecil (14 cm), berwarna hijau dan
kuning dengan dua garis putih mencolok pada
sayap. Tubuhbagian atas hijau zaitun, sayap
kehitaman, tetapi sisi bulu putih, lingkar mata
kuning. Tubuh bagian bawah kuning.Ras-ras
pada masing-masing pulau bervariasi warna
hijaunya. Perbedaannya dengan Cipoh jantung
yaitu kekang dandada berwarna kuning.Iris putih
keabuan, paruh hitam kebiruan, kaki hitam
kebiruan.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Cucak Kutilang
Nama inggris : Pycnonotus aurigaster
Nama ilmiah :Sooty-headed Bulbul
Deskripsi:
Berukuran sedang (20 cm), bertopi hitam dengan
tunggir keputih-putihan dan tungging jingga
kuning.Dagu dan kepala atas hitam. Kerah,
tunggir, dada, dan perut putih. Sayap hitam, ekor
coklat.Iris merah, paruh dan kaki hitam.
Suara: Merdu dan nada nyaring "cuk-cuk", dan
"cang-kur" yang diulangi cepat.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Burung-Gereja Erasia
Nama inggris : Eurasian Tree Sparrow;
Nama ilmiah :Passer montanus
Deskripsi:
Berukuran sedang (14 cm), berwarna coklat.
Mahkota
berwarna
coklat
berangan,
dagu,tenggorokan, bercak pipi dan setrip mata
hitam, tubuh bagian bawah kuning tua keabuan,
tubuh bagian atasberbintik-bintik coklat dengan
tanda hitam dan putih. Burung muda: berwarna
lebih pucat dengan tanda khasyang kurang
jelas.Iris coklat, paruh kelabu, kaki coklat.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Kekep Babi
Nama inggris : White-breasted
Nama ilmiah :Artamus leucorhynchus
Deskripsi:
Mirip burung layang-layang berukuran sedang
(18 cm), berwarna kelabu dan putih. Paruh
kelabu kebiruan besar. Kepala, dagu, punggung,
sayap, dan ekor kelabu gosong; tunggir dan
tubuh bagian bawah sisanya putih bersih.
Perbedaannya dengan burung layang-layang
sejati sewaktu terbang: sayap segitiga lebar, ekor
persegi, dan paruh jauh lebih besar. Iris coklat,
paruh kelabu kebiruan, kaki kelabu.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Kepodang Kuduk-Hitam
Nama inggris : Black-naped Oriole;
Nama ilmiah :Oriolus chinensis
Deskripsi:
Berukuran sedang (26 cm), berwarna hitam dan
kuning dengan setrip hitam melewati mata dan
tengkuk; bulu terbang sebagian besar hitam.
Pada jantan bagian lain kuning terang; betina
lebih buram denganpunggung kuning zaitun.
Burung remaja warna hitam digantikan
warnazaitun;
tubuh
bagian
bawah
keputihputihan
dengan burik hitam.Iris merah, paruh merah
muda, kaki hitam.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Kerak Kerbau
Nama inggris : Javan Myna
Nama ilmiah :Acridotheres javanicus
Deskripsi:
Berukuran sedang (25 cm). Bulu kelabu tua
(hampir hitam), kecuali bercak putih pada bulu
primer (terlihat mencolok sewaktu terbang) serta
tunggir dan ujung ekor putih. Jambul pendek.
Perbedaannya dengan kerak jambul: lebar warna
putih pada ujung ekor, paruh kuning, dan
tunggir putih. Remaja: lebih coklat. Iris jingga,
paruh dan kaki kuning
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Kipasan Belang
Nama inggris : Pied Fantail
Nama ilmiah :Rhipidura javanica
Deskripsi:
Berukuran sedang (19 cm), berwarna hitam dan
putih. Dewasa: tubuh bagian atas kelabu jelaga
dengan alis, dagu, dan tenggorokan putih, ada
garis hitam khas pada dada, sisa tubuh bagian
bawah putih, ujung bulu ekor putih lebar.
Remaja: tunggir dan penutup ekor atas
kemerahan, pita pada dada kurang terlihat.
Iris coklat, paruh dan kaki hitam
Status :
 DilindungiUU No. 5 tahun 1990 dan PP
No 7 Tahun1999
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Layang-layang Api
Nama inggris : Barn Swallow
Nama ilmiah :Hirundo rustica
Deskripsi:
Berukuran sedang (20 cm termasuk bulu ekor
yang memanjang), berwarna biru mengilap dan
putih. Tubuh bagian atas berwarna biru baja,
pinggir tenggorokan kemerahan, perut putih, ada
garis biru pada dada atas. Ekor sangat panjang,
dengan bintik putih dekat ujung bulu.
Perbedaannya dengan Layang-layang batu: perut
putih bersih, ekor lebih memanjang, garis dada
biru. Remaja: bulu lebih suram, tanpa pita
panjang pada ekor, lebih sulit dibedakan dengan
Layang-layang batu. Iris coklat, paruh dan kaki
hitam.
Status :
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Layang-layang Batu
Nama inggris : Pacific Swallow
Nama ilmiah : Hirundo tahitica
Deskripsi:
Berukuran kecil (14 cm), berwarna kuning tua,
merah, dan biru. Tubuh bagian atas berwarna
biru baja,dahi berwarna coklat berangan.
Perbedaannya dengan Layang-layang api:
bagian bawah putih kotor, ekor kurang
memanjang dan tanpa pita panjang, tanpa garis
biru pada dada, ukuran sedikit lebih kecil, dan
terlihat kurang menarik. Iris coklat, paruh hitam,
kaki coklat.
Status :
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Merbah Cerucuk
Nama inggris : Yellow-vented Bulbul
Nama ilmiah : Pycnonotus goiavier
Deskripsi:
Berukuran sedang (20 cm), berwarna coklat dan
putih dengan tunggir kuning khas. Mahkota
coklat gelap, alis putih, kekang hitam. Tubuh
bagian atas coklat. Tenggorokan, dada, dan perut
putih dengan coretan coklat pucat pada sisi
lambung. Iris coklat, paruh hitam, kaki abu-abu
merah muda.
Status :
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Perenjak Coklat
Nama inggris : Brown Prinia
Nama ilmiah :Prinia polychroa
Deskripsi:
Berukuran agak besar (15 cm), bercoret coklat
dengan ekor panjang. Tubuh bagian atas coklat,
sedikit bercoret atau berbintik. Ekor coklat
dengan ujung putih kecil, alis mata keputihputihan tidak mencolok. Tubuh bagian bawah
kuning tua, lebih putih pada kerongkongan, dada
kelabu, sisi tubuh dan paha coklat.Dibandingkan
dengan Perenjak padi, punggung berwarna lebih
tua dan bercoretan lebih banyak.Iris coklat
kemerahan, paruh atas coklat, paruh bawah
berwarna pucat, kaki keputih-putihan
Status :
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Perenjak Jawa
Nama inggris : Bar-winged Prinia
Nama ilmiah :Prinia familiaris
Deskripsi:
Berukuran agak besar (13 cm), berwarna zaitun.
Ekor panjang, dengan garis sayap putih khas
sertaujung hitam-putih. Tubuh bagian atas
coklat-zaitun, tenggorokan dan dada tengah
putih; sisi dada dan sisi tubuh kelabu, perut dan
tungging kuning pucat.Iris coklat, paruh atas
hitam, paruh bawah kekuningan, kaki merah
muda.
Status :
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Perenjak Rawa
Nama inggris : Yellow-bellied Prinia
Nama ilmiah :Prinia flaviventris
Deskripsi:
Berukuran agak besar (13 cm), berwarna hijauzaitun. Ekor panjang, dada putih, perut kuning
khas. Kepala kelabu, alis mata keputih-putihan
samar (kadang-kadang). Tubuh bagian atas
hijau-zaitun, lingkar mata kuning-jingga. Dagu,
kerongkongan, dan dada atas putih. Iris coklat,
paruh atas hitam sampai coklat, paruh bawah
berwarna pucat, kaki jingga.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Perkutut Jawa
Nama inggris : Zebra-Dove
Nama ilmiah :Geopelia striata
Deskripsi:
Berukuran kecil (21 cm), berwarna coklat.
Tubuh ramping, ekor panjang. Kepala abuabu,
leher dan bagian sisi bergaris halus, punggung
coklat dengan tepi hitam. Bulu sisi terluar dari
ekor kehitaman dengan ujung putih.Iris dan
paruh abu-abu-biru, kaki merah jambu tua.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

Nama lokal : Punai Gading
Nama inggris : Pink-necked Green-Pigeon;
Nama ilmiah :Treron vernans
Deskripsi:
Berukuran agak kecil (29 cm), berwarna hijau.
Jantan: kepala abu-abu kebiruan, sisileher,
tengkuk bawah, dan garis melintang pada dada
berwarna merah jambu. Dada bagian
bawahjingga, perut hijau dengan bagian bawah
kuning, sisi-sisi rusuk dan paha bertepi putih,
penutupbagian bawah ekor coklat kemerahan.
Punggung hijau, bulu penutup ekor atas
perunggu. Sayapgelap dengan tepi kuning yang
kontras pada bulu-bulu penutup sayap besar.
Ekor abu-abu dengangaris hitam pada bagian
subterminal dan tepi abu-abu pucat. Betina:
hijau, tanpa warna merahjambu, abu-abu, dan
jingga seperti pada jantan.Iris merah jambu,
paruh abu-abu-biru dengan pangkal hijau, kaki
merah.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
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Nama lokal : Remetuk laut
Nama inggris : Golden-bellied Gerygone
Nama ilmiah :Gerygone sulphurea
Deskripsi:
Berukuran sangat kecil (9 cm). Perut kuning,
kekang putih khas. Tubuh bagian atas coklat
keabuan, dagu dan tenggorokan putih, tubuh
bagian bawah kuning terang, ekor sebaris
berbintik putih sebelum ujungnya. Remaja:
tubuh bagian bawah putih, tersapu kuning. Iris
coklat, paruh hitam, kaki hijau-zaitun tua.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN
Nama lokal : Wiwik Lurik
Nama inggris : Banded Bay Cuckoo;
Nama ilmiah :Cacomantis sonneratii
Deskripsi:
Berukuran kecil (22 cm), berwarna coklat,
bergaris-garis halus. Dewasa: tubuh bagian atas
coklatterang, tubuh bagian bawah seluruhnya
keputih-putihan bergaris-garis hitam halus, alis
bergaris pucat dantampak nyata. Burung muda:
coklat bercoret dan berbercak hitam, tidak
bergaris-garis halus seperti dewasa.Iris kuning,
paruh atas kehitaman, paruh bawah kekuningan,
kaki abu-abu.
Status:
 Tidak dilindungi
 Non Appendix CITES
 Least Concern IUCN

44

4.1 Fauna Lain
a. Mamalia
Mamalia yang diketahui terdapat pada kawasan mangrove Angke Kapuk diantaranya
yaitu: Monyet Ekor Panjang (Macaca fasicularis), Kalong Besar (Pteropus vampyrus), Bajing
Kelapa (Callosciurus notatus), dan Tikus Belukar (Rattus tiomanicus).

B

A

Gambar 152 (A) Monyet Ekor Panjang (Macaca fasicularis); (B) Kalong Besar (Pteropus
vampyrus).

B

A

Gambar 153 A. Bajing Kelapa (Callosciurus notatus); B. Tikus Belukar (Rattus tiomanicus).

b. Repthil
Reptil yang tercatat ada di kawasan mangrove Angke Kapuk antara lain : Bunglon Surai
(Bronchochela cristella), Kura-kura Batok (Coura amboinensis), Ular Pucuk (Ahaetulla
prasina), Ular Cincin Emas (Boiga dendrophila), Ular Kadut Belang (Homalopsis buccata),
Tokek (Gekko gecko), Biawak (Saramus salvator), Cicak (Hemidactylus frenatus), dan Kadal
Kebun (Eutropis multifasciata).
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A

B

Gambar 154

A

A. Bunglon Surai (Bronchochela cristella);
amboinensis).

B. Kura-kura Batok (Coura

B

Gambar 155 A. Ular Pucuk (Ahaetulla prasina); B. Ular Cincin Emas (Boiga dendrophila).

A

B
Gambar 156 A. Ular Kadut Belang (Homalopsis buccata); B. Tokek (Gekko gecko).
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A

B
Gambar 157 A. Biawak (Saramus salvator); B. Cicak (Hemidactylus frenatus).

Gambar 158 Kadal Kebun (Eutropis multifasciata).

c.

Amphibi
Amphibi yang ditemukan di kawasan mangrove Angke Kapuk diantaranya adalah:

Kodok Buduk (Bufo Melanostictus) dan Katak Tegalan (Fejervarya limnocharis).

A
Gambar 159

B
A. Kodok Buduk (Bufo Melanostictus);
limnocharis).

B. Katak Tegalan (Fejervarya
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d. Biota Air
Biota air yang terdapat pada kawasan mangrove Angke Kapuk antara lain yaitu : Ikan
Glodok (Boleophtalmus boddarti), Gabus (Ophiocara porocephala), Bandeng (Chanos
chanos), Ikan Lidah (Cynoglossus bilinaetus), Kuro (Eleutheronema tetradactylum), Bloso
(Eleotris melanosoma), Baung (Netuma thalassina), Julung-julung (Hemilamphus lutkei),
Sapu-sapu (Pterygoplichtys pardalis), Blama (Nibea soldado), Pepetek (Leiognathus equlus),
Belanak (Valamugil engeli), Belut (Monopterus albus), Belanak (Liza planiceps), Jair Lohan
(Tilapia

rendalli),

Mujair

(Oreocrhomis

mossambicus),

Patin

(Pangasianodon

hypophthalmus), Gapi Mas (Poechilia spenops), Cere (Apocheilus panchax), Sarden
(Sardinella brachisoma), Kiper (Scatophagus argus), Rejum (Sillago shama), Sepat Rawa
(Trichopodus trichopterus), Kerang Dara (Anadara granosa), Kerang Hijau (Perna viridis),
Tiram (Cassotrea gigas), Lipso (Onchidium griseum), dan Siput Air (Pomacea canaliculata).

A

B

Gambar 160 A. Glodok (Boleophtalmus boddarti); B. Gabus (Ophiocara porocephala).

A

B

Gambar 161 A. Bandeng (Chanos chanos); B. Ikan Lidah (Cynoglossus bilinaetus).
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A

B

Gambar 162 A. Kuro (Eleutheronema tetradactylum); B. Bloso (Eleotris melanosoma).

A

B
Gambar 163 A. Baung (Netuma thalassina); B. Julung-julung (Hemilamphus lutkei).

A

B
Gambar 164 A. Sapu-sapu (Pterygoplichtys pardalis); B. Blama (Nibea soldado).
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A

B
Gambar 165 A. Pepetek (Leiognathus equlus); B. Belanak (Valamugil engeli).

A

B
Gambar 166 A. Belut (Monopterus albus); B. Belanak (Liza planiceps).

A

B

Gambar 167 A. Jair Lohan (Tilapia rendalli); B. Mujair (Oreocrhomis mossambicus).
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A

B

Gambar 168 A. Patin (Pangasianodon hypophthalmus); B. Gapi Mas (Poechilia spenops).

B

A

Gambar 170 A. Cere (Apocheilus panchax); B. Sarden (Sardinella brachisoma).

A

B

Gambar 171 A. Kiper (Scatophagus argus); B. Rejum (Sillago shama).
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A

B

Gambar 172 A. Sepat Rawa (Trichopodus trichopterus); B. Kerang Dara (Anadara granosa).

A

B

Gambar 173 A. Kerang Hijau (Perna viridis); B. Tiram (Cassotrea gigas).

A

B
Gambar 174 A. Lipso (Onchidium griseum); B. Siput Air (Pomacea canaliculata).
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BAB V
KERAGAMAN TIPE HABITAT DAN PERANANNYA BAGI
BURUNG AIR DI ANGKE KAPUK
Sebagai kesatuan utuh kawasan Angke Kapuk, secara biologis kawasan ini berperan
sebagai habitat berbagai jenis burung khususnya burung air. Burung air adalah jenis-jenis
burung yang secara ekologis hidupnya sangat tergantung pada lahan basah meliputi; rawa,
payau, hutan bakau/hutan payau, muara sungai/estuaria, danau, sawah, sungai atau bendungan
dan pantai, baik dalam mencari makan, minum, istirahat dan berlindung, serta berbagai
aktifitas yang berhubungan dengan air. Burung air dapat dikategorikan ke dalam tiga
kelompok yaitu burung laut (marine birds), kelompok burung yang terutama mengandalkan
air tawar sebagai sumber makanan, dan kelompok burung pantai. Secara umum, ciri dari
burung air adalah memiliki ukuran tubuh yang besar, kaki yang panjang dan paruh panjang
seperti tombak (Sibuea et al. 1996). Ciri ini merupakan hasil evolusi untuk menyesuaikan
dengan habitat tempat tinggal dan pola makan (Noor et al. 2003).
Burung air adalah jenis burung yang secara ekologis hidupnya sangat tergantung pada
lahan basah. Faktor inilah kemudian yang memengaruhi pola sebaran/pergerakan burung air.
Keberadaan ekosistem Kawasan Hutan Angke Kapuk (KHAK) yang didominasi habitat hutan
mangrove serta habitat lainnya seperti rawa, tambak, danau, semak dan tegakan campuran,
diyakini menjadi salah satu penyedia kebutuhan pakan, tempat berlindung dan beristirahat
bagi burung air.
Vegetasi bersama dengan lahan dan air, memainkan peran penting dalam kehidupan
burung. Pohon besar diperlukan oleh beberapa spesies burung untuk bersarang (Widodo,
1991). Tumbuhan ganggangan (Tetrameles nudiflora) dipilih oleh bayan sebagai tempat
untuk bersarang dan mencari pakan (Takandjanji dan Sutrisno, 1996). Adapun raja memilih
hutan primer yang relatif kering dan jauh dari kegiatan manusia (Hernowo, 1989). Dengan
demikian, komponen habitat yang harus diprioritaskan dalam manajemen habitat burung,
terutama di daerah pemukiman adalah keragaman tumbuhan dan keragaman area tipe habitat
(Ontario et al., 1990).
Burung air pada umumnya mencari makan pada kawasan yang memiliki ekosistem
gabungan dari tiga jenis perairan yaitu perairan tawar, payau dan laut seperti daerah bakau,
karena di daerah gabungan tersebut keanekaragaman jenis ikan yang menjadi sumber pakan
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burung tersebut tinggi. Selain itu, ada juga yang mencari makan di sungai, danau, waduk,
rawa pasang surut, dan teluk (Davies et.al 1996).

a. Tambak
Tambak merupakan salah satu habitat yang penting bagi burung air. Jumlah makanan
yang melimpah menjadi daya tarik bagi burung air untuk menjadikan tambak sebagai tempat
yang ideal untuk mencari makan. Lokasi yang dekat dengan kawasan mangrove Angke Kapuk
adalah Suaka Magasatwa Pulau Rambut. Dharmawan (1987) menyatakan bahwa lokasi yang
dijadikan sumber makanan bagi burung air di SMPR adalah daerah perairan di sekitar Pulau
Rambut dan juga tambak-tambak ikan yang ada di utara Pulau Jawa terutama di sepanjang
Pantai Tanjung Pasir sampai dengan kawasan Muara Angke.
Jenis kuntul-kuntulan (Egreta sp.) juga memanfaatakan tanah terbuka di KHAK untuk
mencari makan. Jenis burung air yang sering ditemukan pada habitat tambak antara lain
Kuntul Besar (Casmerodius albus), Kuntul Kecil (Egretta garzetta), dan Kuntul Kerbau
(Bubulcus ibis) (Elfidasari 2007).

b. Lahan Dengan Tutupan Vegetasi Mangrove
Kawasan Hutan Angke Kapuk (KHAK) memiliki tipe ekosistem mangrove yang
merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut yang dikenal memiliki peran dan fungsi
sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan burung air. Secara ekologis, mangrove
memiliki fungsi yang sangat penting dalam memainkan peranan sebagai mata rantai makanan
dan memiliki kontribusi terhadap keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Mangrove
sangat menunjang kehidupan berbagai jenis Bivalvia, Gastropoda, Crustaceae, Polychaeta dan
Pisces. Kekhasan tipe perakaran beberapa jenis tumbuhan mangrove seperti Rhizophora sp.
Avicennia sp. dan Sonneratia sp. dan kondisi lantai hutan, kubangan serta alur-alur yang
saling berhubungan merupakan perlidungan bagi larva berbagai biota laut (Pramudji 2001).
Salah satu kawasan lahan basah yang sering dijadikan habitat burung air adalah
kawasan mangrove. Secara ekologis mangrove merupakan daerah peralihan antara perairan
laut dan perairan air tawar, karena itu hanya flora dan fauna yang memiliki adaptasi khusus
yang dapat hidup di sana (ITTO 2007). Sebanyak 189 jenis tumbuhan dan lebih dari 170 jenis
burung juga diketahui hidup di kawasan mangrove, termasuk beberapa jenis burung yang
terancam punah telah diketahui hidup dalam kawasan mangrove Indonesia (Noor 1994).
Habitat bervegetasi mangrove terutama dipergunakan oleh burung-burung air sebagai
tempat berlindung, beristirahat, dan bersarang. Cangak Merah (Ardea purpurea), Kuntul
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Perak Keci (Egretta garzetta), dan Kuntul Perak Besar (Egretta alba) biasa menggunakan
tajuk-tajuk vegetasi mangrove sebagai tempat bertengger. Jenis burung air lainnya, misalnya
burung Udang Biru (Alcedo caerulescens) dan Kokoan Laut (Buteroides stratius) biasa
dijumpai berlindung pada tajuk dan akar-akar tunjang pohon Rhizphora spp. mengintai
mangsanya berupa ikan-ikan kecil, udang dan kepiting (Mustari 1992).

Gambar 175 Sarang Burung pada Tajuk Pohon.

c. Lahan Dengan Tutupan Vegetasi Bukan Mangrove
Lahan dengan tutupan vegetasi bukan mangrove di kawasan hutan mangrove Angke
Kapuk biasanya adalah berupa rawa-rawa yang ditumbuhi tanaman Eceng Gondok (Eichornia
crassipes), Gelagah (Pragmites karka), dan tanaman air lainnya. Rawa merupakan salah satu
habitat yang penting bagi burung air. Habitat ini sangat disukai oleh burung air terutama dari
famili Ardeidae, Anatidae, Rallidae, dan Jacanidae.

Gambar 176 Trinil Pantai (Actitis hypoleucos), pengunjung dari belahan bumi utara dan selatan yang
mencari makan di habitat pantai, mangrove, rawa-rawa, tambak dan gosong lumpur di
sekitar KHAK
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Jenis burung air yang biasa dijumpai pada habitat ini antara lain Kokan Laut
(Buteroides striatus), Blekok Sawah (Ardeloa soeciosa), Kuntul Perak Kecil (Egretta
garzetta), dan Itik Kelabu (Anas gibberifons) serta jenis burung wader antara lain Trinil Betis
Hijau (Tringa nebularia), Trinil Pantai (Acitis hypoleucos), dan Kedidi Merah (Calidris
canatus) (Mustari 1992).

d. Pantai
Lokasi mencari makan pada burung biasanya dipilih berdasarkan perbedaan bentuk dan
ukuran tubuh yang dimiliki setiap spesies serta jenis makanan yang disukai. Proses pencarian
makan yang dilakukan oleh sebagian besar burung air terjadi pada daerah perairan dangkal di
sekitar pantai. Burung yang banyak ditemukan di habitat pantai diantaranya adalah famili
Chadriidae, Scholopacidae, Sternadae, Ciconidae, dan Ardeidae.
Paparan lumpur yaitu habitat yang berupa dataran tertutup oleh lumpur. Habitat ini
sering dijumpai di pinggir pantai. Paparan lumpur merupakan habitat yang sangat cocok bagi
burung air untuk mencari makan (Sibuea et al 1995). Hal ini berkaitan dengan keberadaan
hewan-hewan air yang hidup di daerah tersebut yang merupakan mangsa (prey) bagi burungburung tersebut seperti Bivalvia, Gastropoda, Crustaceae, Polychaeta dan Pisces (Ismanto
1990).
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