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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keanekaragaman Hayati

Keragaman merupakan sifat komunitas yang menunjukkan tingkat

keanekaragaman jenis organisme yang ada di dalamnya. Menurut Krebs (1978)

dalam Darmawan (2006) keanekaragaman (diversity) yaitu banyaknya jenis yang

biasanya diberi istilah kekayaan jenis (species richnes). Odum (1993) dalam

Darmawan (2006) mengatakan bahwa keragaman jenis tidak hanya berarti

kekayaan atau banyaknya jenis, tetapi juga kemerataan (evenness) dari

kelimpahan individu tiap jenis.

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari

semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan sistem akuatik lainnya

serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari

keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies,

dan ekosistem (Sujatnika, Joseph, Soehartono, Crosby, dan Mardiastuti 1995

dalam Utama, Dewi, dan Darmawan 2011). Keanekaragaman hayati disebut

juga “Biodiversitas”. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup

dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah,

tekstur, penampilan dan sifat-sifat lainnya (Mustahib, 2012).
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Sumber daya alam hayati dengan segenap keanekaannya adalah kekayaan alam

yang mengemban fungsi produksi/ekonomi sekaligus fungsi ekologi, sosial, dan

budaya, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara secara

lestari (Departemen Kehutanan, 2005 dalam Utama dkk., 2011). Sumber daya

hutan adalah aset yang harus dikelola secara maksimal dan lestari sesuai dengan

fungsinya (Darusman, 1992).

Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna

mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup

yang kehadirannya tidak dapat diganti (Anonimous, 2010). Keanekaragaman

memiliki nilai-nilai lingkungan,budaya, dan sosial yang penting. Kenekaragaman

hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur,

mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan

kenekaragaman sistem ekologi dimana mereka hidup (Baiquni, 2007 dalam

Utama dkk., 2011).

Secara geografis, Indonesia termasuk ke dalam dua rumpun bioeografi, yaitu

Indo-Melayu dan Australasia dan diantara keduanya terdapat zona transisi

Wallacea. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia memiliki keaneka-

ragaman hayati tinggi (KLH dan KONPHALINDO, 1994 dalam Setiawan,

Alikodra, Gunawan, dan Darnaedi, 2006). Sampai dengan akhir tahun 2007,

Departemen Kehutanan telah menetapkan spesies flora dan fauna yang dilindungi

adalah : mamalia (127 spesies), burung (382 spesies), reptilia (31 spesies), ikan (9

spesies), serangga (20 spesies), krustasea (2 spesies), anthozoa (1 spesies) dan

bivalvia (12 spesies) (Departemen Kehutanan, 2008).
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Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman

hayati yang sangat besar menduduki posisi yang penting dalam peta

keanekaragaman hayati dunia.  Secara global Indonesia termasuk dalam tiga besar

negara dengan keanekaragaman hayati terbesar (mega diversity countries),

bersama dengan Brazil dan Zaire.  17% dari total jenis burung di dunia dapat

dijumpai di Indonesia  (1531 jenis), dengan jumlah 381 jenis diantaranya

merupakan jenis burung endemic.  358 jenis tercatat mendiami pulau Sumatera,

dengan 438 jenis (75%) merupakan jenis yang berbiak di Sumatera (Novarini dan

Salsabila, 2005).

Van Helvort (1981) mengatakan bahwa keanekaragaman berhubungan dengan

banyaknya jenis dan jumlah individu tiap jenis sebagai penyusun komunitas.

Keanekaragaman juga berhubungan dengan keseimbangan jenis dalam komunitas

(Pielou, 1975), artinya apabila nilai keanekaragaman tinggi, maka keseimbangan

dalam komunitas tersebut juga tinggi, begitu juga sebaliknya.

B. Burung

Burung merupakan salah satu diantara lima kelas hewan bertulang belakang,

burung berdarah panas dan berkembang biak dengan bertelur, sisik berubah

menjadi bulu. Tubuhnya tertutup bulu dan memiliki bermacam-macam adaptasi

untuk terbang (Ensiklopedia Indonesia Seri Fauna, 1989 dalam Rohadi, 2011).

Burung (kelas Aves) adalah berbulu , bersayap , berkaki dua , endotermik

(berdarah panas), bertelur , vertebrata hewan. Dengan sekitar 10.000 spesies

makhluk hidup, mereka adalah yang kelas paling istimewa dari tetrapod
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vertebrata. Mereka mendiami ekosistem di seluruh dunia, dari Kutub Utara ke

Antartika (Wikipedia, 2012).

Temperatur tubuh burung berkisar antara 40,5o C – 42,0º C tergantung spesies dan

waktu (siang hari temperatur tubuh lebih tinggi dari malam hari). Kecepatan

terbangnya berkisar antara 30 – 75 km/jam (Brotowidjoyo, 1989 dalam Rohadi,

2011).

Burung termasuk dalam kelas Aves, sub Phylum Vertebrata dan masuk ke dalam

Phylum Chordata, yang diturunkan dari hewan berkaki dua (Welty, 1982 dalam

Darmawan, 2006). Burung juga merupakan anggota kelompok hewan bertulang

belakang yang memiliki bulu dan sayap. Klasifikasi ilmiah burung sebagai

berikut:

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Aves (Wikipedia Indonesia, 2012).

Ukuran burung bervariasi mulai dari burung Kolibri yang memiliki ukuran tubuh

terkecil  hingga burung unta yang memiliki ukuran tubuh terbesar. Burung Kolibri

berukuran sekitar 57 mm yang diukur dari ujung paruh hingga ekor dengan berat

1,6 gram, sedangkan burung unta memiliki tinggi tubuh mencapai 2,7 m dan

beratnya mencapai 156 kg (Encarta, 2008 dalam Rohadi, 2011). Bentuk tubuh

burung umumnya seperti “spindle shape” (seperti gelendong benang yang kedua

ujungny amelancip). Kelebihan bentuk tersebut adalah untuk memudahkan
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burung ketik amenembus udara saat terbang, atau ketika menembus air pada

waktu berenang (Anonimous, 2008).

Burung adalah salah satu kekayaan hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Struktur

vegetasi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kekayaan spesies

burung pada tingkat lokal (Purnomo, Jamaksari, Bangkit, Pradityo, dan Syafrudin,

2011). Burung memiliki peranan yang cukup besar dalam ekosistem. Burung

dapat digunakan sebagai pengendali serangga dan hama, membantu proses

penyerbukan, sumber plasma nuftah, sebagai objek penelitian, pendidikan, dan

rekreasi. Burung juga memiliki manfaat yang besar dalam menjaga

keseimbangan ekosistem karena perannya di dalam rantai makanan. Burung

sebagai salah satu komponen dalam ekosistem memerlukan tempat atau ruang

yang digunakan untuk mencari pakan, sebagai tempat berlindung, dan tempat

berkembang biak, kesemuaannya tadi memerlukan suatu daerah yang terdiri dari

berbagai fisiografi vegetasi serta unsur lingkungan lainnya yang merupakan

tempat hidupnya organisme (Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam,

1983).

C. Habitat Burung

Habitat adalah kawasan yang terdiri dari beberapa kawasan, baik fisik maupun

biotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup dan

berkembang-biaknya satwa liar (Alikodra, 1990).  Habitat suatu organisme pada

umumnya mengandung faktor ekologi yang sesuai dengan persyaratan hidup

organisme yang menghuninya.  Persyaratan hidup setiap organisme merupakan

kisaran faktor-faktor ekologi yang ada dalam habitat dan diperlukan oleh setiap
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organisme mempertahankan hidup. Sedangkan menurut Sozer, Saaroni, dan

Nurwatha (1999) dalam Darmawan (2006) dan Ayat (2011), habitat merupakan

tempat makhluk hidup dan berkembang biak secara alami.

Kehadiran suatu burung pada suatu habitat merupakan hasil pemilihan karena

habitat tersebut sesuai untuk kehidupannya.  Pemilihan habitat ini akan

menentukan burung pada lingkungan tertentu (Partasasmita 2003 dalam Rohadi,

2011). Sebagai salah satu komponen ekosistem, burung mempunyai hubungan

timbal balik dan saling tergantung dengan lingkungannya. Atas dasar peran dan

manfaat ini maka kehadiran burung dalam suatu ekosistem perlu dipertahankan

(Arumasari, 1989 dalam Rusmendro, 2009).

Dilihat dari komposisinya di alam, habitat satwa liar terdiri dari 3 komponen

utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu  (Sriyanto dan Haryanto, 1997) :

a. Komponen biotik, meliputi : vegetasi (masyarakat tumbuhan), satwa liar lain

dan organisme mikro.

b. Komponen fisik, meliputi: air, tanah, iklim, topografi dan tata guna lahan yang

dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

c. Komponen kimia, meliputi seluruh unsur kimia yang terkandung dalam

komponen biotik maupun komponen fisik di atas.

Vegetasi (komponen biotik) dapat berfungsi sebagai cover (tempat berlindung

dari cuaca dan predator, bersarang, bermain beristirahat, dan mengasuh anak).

Selain menyediakan bagian-bagian pohon (daun, bunga, dan buah) suatu pohon

dapat berfungsi sebagai habitat (atau niche habitat) berbagai jenis organisme lain

yang merupakan makanan tersedia bagi burung (Setiawan dkk., 2006). Perbedaan
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ketinggian suatu tempat, lokasi pada satu pohon, suatu tempat hinggap, dan jenis

tumbuhan dalam suatu lokasi dapat menyebabkan perbedaan jenis burung serta

jumlah jenis burung yang ada (Basuni, 1988 dalam Atmanto, Agustin, Wahyudi,

Puspita, Rivando, dan Barokah, 2010).

James (1971) dalam Welty (1982) mengatakan bahwa penutupan tajuk, ketinggian

tajuk dan keragaman jenis pohon menentukan keanekaragaman jenis burung.

Menurut Bibby dkk. (2000) dalam Darmawan (2006), selain ukuran tajuk, baik

pada pohon yang selalu hijau atau pohon yang meluruhkan daun, bentuk pohon

sering merupakan cirri penting untuk memperkirakan distribusi burung-burung.

Habitat burung terbentang mulai dari tepi pantai hingga ke puncak gunung.

Burung yang memiliki habitat khusus di tepi pantai tidak dapat hidup di

pegunungan dan sebaliknya. Namun ada pula spesies burung-burung generalis

yang dapat dijumpai di beberapa habitat. Misalnya burung Kutilang yang dapat

dijumpai pada habitat bakau hingga pinggiran hutan dataran rendah (Suryadi,

2008 dalam Rohadi, 2011). Menurut Hernowo, Soekmadi, dan Ekarelawan

(1991) dan Odum (1971), sebagian besar jenis burung yang ada di habitat

perbukitan, masih dapat diidentifikasi dari habitat tepian sungai, begitu juga

sebaliknya. Banyaknya sungai diantara perbukitan, membentuk banyak daerah

peralihan (ekotone/edge), sehingga merupakan habitat yang kaya akan

keanekaragaman jenis burung.
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Habitat burung liar menyusut setiap hari - baik secara global maupun lokal dan

berbagai jenis burung telah menunjukkan penurunan dalam jumlah yang

menakutkan, bahkan selama beberapa tahun terakhir.  Penyebabnya tidak lain

adalah perubahan lanskap dan habitat burung tidak mendukung lagi keberadaan

burung liar (Anonimous, 2010). Komposisi dan struktur vegetasi juga

mempengaruhi jenis dan jumlah burung yang terdapat di suatu habitat. Hal ini

disebabkan karena tiap jenis burung mempunyai relung yang berbeda. Dengan

memperbanyak jenis vegetasi dan mengatur komposisinya dimungkinkan burung

mudah menentukan relungnya (Kristanto, 2011).

Menurut Howes, Bakewell, dan Noor (2003), kehadiran suatu jenis burung

tertentu, pada umumnya disesuaikan dengan kesukaannya terhadap habitat

tertentu. Secara umum, habitat burung dapat dibedakan atas habitat di darat, air

tawar dan laut, serta dapat dibagi lagi menurut tanamannya seperti hutan lebat,

semak maupun rerumputan (Rusmendro, 2004). Menurut Jati (1998), saat ini

populasi burung cenderung menurun. Keadaan tersebut merupakan hasil langsung

dari dampak antropogenik, seperti pembakaran hutan dan padang rumput,

perladangan berpindah, perburuan dan per-dagangan burung. Menurut Shannaz,

Jepson, dan Rudyanto (1995), akibat penurunan kuali-tas, modifikasi dan

hilangnya habitat merupakan ancaman yang berarti bagi jenis-jenis burung. Saat

ini diketahui sekitar 50 % burung di dunia terancam punah karena menurunnya

kualitas dan hilangnya habitat.

Menurut Bibby dkk. (1992), habitat merupakan bagian penting bagi distribusi dan

jumlah burung dalam suatu kawasan.  Bagi kawasan yang tidak dilindungi, habitat
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mungkin berubah, contohnya akibat penebangan hutan.  Pengelolaan yang

memadai jelas sangat bergantung pada pemahaman mengenai saling keterkaitan

antara burung dan habitatnya.  Jika  suatu studi orientasinya pada jenis khusus,

maka jelas sekali bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai distribusi, ekologi dan

ancaman terhadap statusnya.  Sebagian akan terjawab melalui pemahaman tentang

persyaratan habitatnya.  Ekologi burung memang dapat diteliti secara langsung

dari segi jenis makanan, perilaku mencari makan atau dinamika populasinya,

tetapi pengetahuan pentingnya mengenai habitat dapat dikumpulkan sedikit demi

sedikit dari semua yang baik.

D. Peran dan Manfaat Burung di Alam

Burung merupakan salah satu komponen ekosistem sebagai peyeimbang karena

perannya sebagai satwa pemangsa puncak, satwa pmencar biji, dan satwa

penyerbuk. Ketersediaan makanan merupakan faktor penting yang mengendalikan

kelangsungan hidup dan jumlah populasi burung di alam.  Sebagai contoh adalah

burung elang sebagai burung pemangsa puncak. Populasi burung elang tetap ada

bahkan melimpah apabila makanan juga melimpah, sebaliknya populasi elang

sebagai satwa akan menurun apabila kekurangan makanan. Peran elang sebagai

satwa pemangsa dapat mengendalikan populasi satwa yang dimangsanya.  Burung

elang dapat mengendalikan hama tikus, sehingga terjadi keseimbangan populasi di

alam ekosistem (Djausal, Bidayasari, dan Ahmad, 2007 dalam Rohadi, 2011).

Burung adalah salah satu makhluk yang mengagumkan. Berabad-abad burung

menjadi sumber inspirasi dan memberikan kesenangan kepada masyarakat

Indonesia karena keindahan suara dan bulunya. Burung juga merupakan indikator
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yang sangat baik untuk kesehatan lingkungan dan nilai keanekaragaman hayati

lainnya (Rombang dan Rudyanto, 1999).

Menurut Djausal dkk. (2007) dalam Rohadi (2011), burung merupakan pemakan

buah mendatangi pohon-pohon yang sedang berbuah atau rerumputan yang

berbiji. Kemammpuan burung untuk terbang dalam jarak yang jauh membantu

memencarkan biji tumbuhan dan bearti pula membantu perkembangbiakan

tumbuhan berbiji. Demikian pula dengan burung-burung pemakan serangga dapat

mengendalikan populasi serangga. Ledakan populasi serangga tidak akan terjadi

kalau dalam ekosistem tersebut terdapat burung dalam jumlah yang memadai.

Burung pemakan madu mendatangi bunga-bunga untuk menghirup nektar

bunganya. Secara tidak sengaja kegiatan burung mendatangi bunga-bunga

membantu penyerbukan bunga tersebut.

Menurut Anonimous (2008), manfaat burung di alam bagi kehidupan

diantaranya (fungsi ekologis burung):

1. Berperan dalam proses ekologi (sebagai penyeimbang rantai makanan dalam

ekosistem).

2. Membantu penyerbukan tanaman, khususnya tanaman yang mempunyai

perbedaan antara posisi benang sari dan putik.

3. Sebagai predator hama (serangga, tikus, dan lain-lain).

4. Penyebar/agen bagi beberapa jenis tumbuhan dalam mendistribusikan bijinya.

5. Sebagai bahan penelitian, pendidikan lingkungan, dan objek wisata

(ekoturism).
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Peranan burung dalam kehidupan manusia sangat beragam. Menurut sudut

pandang manusia ada burung yang menguntungkan, misalnya Kutilang

(Pycnonotus sp) yang memakan serangga perusak tanaman, dan ada yang

merugikan, misalnya burung Emprit (Lonchura leucogastroides) yang memakan

padi. Tetapi sesungguhnya, setiap makhluk hidup memiliki peran dan fungsinya

sendiri di muka bumi (Suryadi, 2012).

E. Penyebaran Burung

Keberadaan jenis mamalia dan burung dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti

eksploitasi berlebih, introduksi jenis eksotis, dan hilangnya habitat masih

merupakan penyebab utama kepunahan keanekaragaman hayati (Ledec and

Goodland, 1992). Satwa di alam bebas akan lebih banyak ditemukan pada

habitat yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan, sebaliknya jarang atau tidak

ditemukan pada lingkungan yang kurang menguntungkan.  Kehadiran atau

keberadaan suatu individu atau kelompok pada habitat yang menempatinya.  Hal

ini juga terjadi pada burung, keberadaan atau penyebaran burung erat

hubungannya dengan ketersediaan makanan dan tempat hidupnya (Peterson, 1980

dalam Fachrul, 2007).

Burung ditemukan di seluruh dunia dan di berbagai habitat. Mereka dapat terbang

melebihi tingginya gunung tertinggi di dunia, menyelam ke dalam air hingga

kedalaman 250 m (850 kaki), dan menempati tempat-tempat dengan iklim

berbeda, termasuk di Tundra Arktik dan Gurun Sahara (Encarta, 2008). Hal ini

sejalan dengan pendapat Brotowidjoyo (1989) dalam Rohadi (2011) yang
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mengatakan bahwa, burung menempati semua daratan sampai ketinggian 6.000 m,

dari lautan sampai daerah Arktik (80º LU) dan Antarktik.

Burung adalah salah satu pengguna ruang yang cukup baik, dilihat dari

keberadaan penyebarannya dapat secara horizontal dan vertikal.  Secara horizontal

dapat diamati dari tipe habitat yang dihuni oleh burung, sedangkan secara vertikal

dari stratifikasi profil hutan yang dimanfaatkan oleh burung.  Keberadaan jenis-

jenis burung dapat dibedakan menurut perbedaan strata, yaitu strata semak, strata

antara semak dan pohon dan strata tajuk.  Setiap strata mempunyai kemampuan

untuk mendukung kehidupan jenis-jenis burung (Fachrul, 2007).

Penyebaran vertikal terbagi dalam kelompok burung penghuni atas tajuk,

ditempati oleh burung pemakan buah, misalnya Rangkong, burung pemakan

nektar, Elang atau Alap-alap.  Pada tajuk pertengahan ditempati oleh burung

pemakan serangga, seperti burung Pelatuk, Takur, sedangkan burung penghuni

tajuk bawah, seperti burung Gelatik, Bodol, Pipit, burung penghuni lantai hutan,

seperti jenis Ayam-ayaman, Kasuari, Pitta (Fachrul, 2007).

Tingginya keanekaragaman burung di Indonesia tidak lepas dari keberadaan

Indonesia yang merupakan rangkaian 17.000 pulau yang membentang sepanjang

katulistiwa dan diapit oleh benua Asia dan Australia sehinggga memiliki

persebaran jenis burung dari subregion sunda yang terdiri dari pulau Sumatera,

Jawa, Bali, dan Pulau Kamimantan; subregion Australo Papua yang terdiri dari

pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara (MacKinnon, Phillips,

dan Balen, 1998).
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Persebaran burung di Pulau Jawa sendiri relatif sedikit, hanya 289 jenis dai

jumlah seluruh jenis. Sebanyak 57% diantaranya (164 jenis) juga terdapat di

pulau-pulau lainnya, dengan perincian : 176 jenis (61%) juga terdapat di di

Kalimantan, 251 jenis (74%) juga terdapat di Sumatera, 49 jenis (17%) terdapat di

luar Sunda Besar, dan 30 jenis (10%) merupakan jenis yang endemik (MacKinnon

dkk., 1998).

Kalimantan memiliki 358 jenis jumlah burung atau 66% dari jumlah burung

penetap di darat.  Sebanyak 164 jenis (46% dari jumlah total) juga terdapat di

semua pulau yang lain.  Sejumlah 306 jenis terdapat di Sumatera.  Jumlah yang

hampir sama (297 jenis atau 83%) juga terdapat di Semenanjung Malaysia.

Hanya 177 jenis (49%) juga terdapat di pulau Jawa dan 42 jenis (12%) terdapat di

pulau-pulau di luar Sunda Besar.  Sebanyak 37 jenis (10%) merupakan burung

endemik.  Umumnya merupakan endemik pegunungan, tetapi ada juga endemik

dataran rendah, seperti Sempidan Kalimantan dan Tiong-batu Kalimantan

(MacKinnon dkk., 1998).

Sumatera lebih beruntung karena hubungannya dekat dengan dataran Asia dan

memiliki 397 jenis (dari total 571 jenis di Kalimatan, Jawa, Sumatera, Bali,

Malaysia dan pulau-pulau lain sekitar).  Tetapi karena kurang terisolasi, maka

jenis endemiknya menjadi sedikit, hanya 22 jenis (6%), termasik endemik di

beberapa pulau kecil.  Tidak salah satupun burung endemik di dataran rendah.

Sumatera memiliki 306 jenis (77%) juga terdapat di Kalimantan, 345 jenis (87%)

juga terdapat di Semenanjung Malaysia, dan 211 jenis (53%) terdapat di Jawa

(MacKinnon dkk., 1998).



19

F. Pulau Anak Krakatau di Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau

Kepulauan Krakatau terletak di Selat Sunda yang secara administrasi pemerintah

termasuk dalam wilayah Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.  Secara geografis

Cagar Alam Kepulauan Krakatau Krakatau terletak pada koordinat 6o03’15”-

6o10’30” LS dan 105o21’15” – 105o27’45”BT.  Luas datarannya sekitar 3090 Ha

terdiri dari Pulau Sertung 1060 Ha, Pulau Krakatau Kecil (P. Panjang) 310 Ha,

Pulau Krakatau Besar (P. Rakata) 1400 Ha, Pulau Anak Krakatau 320 Ha serta

luas perairannya + 11.200 Ha (BKSDA Lampung, 2009).

1. Satwa (burung)

Penelitian serta inventarisasi flora dan fauna banyak dilakukan oleh para ilmuwan

maupun pihak BKSDA, namun data keanekaragaman jenis burung khususnya di

Pulau Anak Krakatau sangat sedikit. Data penelitian mengenai keanekaragaman

jenis burung di Cagar Alam Kepulauan Krakatau dilakukan oleh Whittaker,

Walden, dan Hill (1992) dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Daftar beberapa spesies burung yang terdapat di Cagar Alam kepulauan
Krakatau (Whittaker dkk.(1992).

No Nama Jenis Rakata Sertung Anak Krakatau
1 Treron vernans √
2 Caprimulgus affinis √
3 Centropus bengalensis √
4 Chalcophaps indica √
5 Oriulus chinensis √
6 Halcyon chloris √
7 Pycnonotus goiavier √
8 Artamus leucorhynchus √
9 Lalage nigra √
10 Amaurornis phoenicurus √
11 Ducula bicolor √
12 Hirundo tahitica √
13 Cpsychus saularis √
14 Haliateus leucogaster √
15 Aplonis panayensis √
16 Nectaria  jugularis √
17 Anthreptes malacensis √
18 Dicaeum trigonostigma √
19 Pachycephala cinerea √
20 Picoides moluccensis √
21 Collocalia esculanta √
22 Muscicapa rufigastra √
23 Gerygone sulphurea √
24 Macropygia phasionella √
26 Aethopyga mysticalis √
27 Apus affinis √
28 Ducula aena √
29 Ictinaetus malayensis √

2. Tumbuhan

Daerah punggung gunung umumnya masih gundul karan suhu tinggi dann

kekurangan air.  Pada daerah ini dijumpai jenis tumbuhan pioner seperti gelagah

(Saccharum spontaneum) yang dapat hidup pada kondisi kurang air, karena

bersimbiosis dengan Azospirillum lippoferrum. Pada bagian bawah yang telah

ditumbuhi gelagah mempercepat proses pelapukan pasir disekitarnya yang
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kemudian akan tumbuh jenis Melastoma affine dan jenis-jenis tumbuhan lainnya

(BKSDA Lampung, 2006).

Bagian pantai terutama bagian timur Pulau Anak Krakatau telah ditumbuhi

berbagai jenis tumbuhan dengan kepadatan yang sedang.  Pada ketinggian 25

meter pertama dari arah pantai ditumbuhi jenis Ipomea pescaprae, Cassytha

filiformis dan Canavalia maritime serta Casuarina equisetifolia. Pada bagian

menuju daratan ditemukan jenis Barringtonia asiatica yang masih muda serta

jenis Terminalia catappa yang diselingi berbagai jenis tumbuhan seperti

Pandanus sp. dan sebagainya.  Pada zona pedalaman dijumpai juga spesies muda

Terminalia catappa, Callophylum inophylum dan hibiscus tiliaceus dalam masa

pertumbuhan (BKSDA Lampung, 2006).


