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Abstrak

Irenggolo merupakan kawasan wisata dengan flora fauna yang beragam. Satwa yang paling

banyak ditemukan adalah kelas insecta atau serangga. Penelitian ini bertujuan untuk

meanambah informasi data capung yang ada di kawasan wisata air terjun Irenggolo. Data ini

kemudian akan dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan kawasan wisata yang berbasis

konservasi. Penelitian dilakukan selama bulan April- Juni 2016 dengan metode VES (Visual

Encounter Survey) menggunakan alat insect net. Wilayah penelitian meliputi aliran sungai

bawah, air terjun, dan jalan menuju air terjun. Dalam penelitian ini telah teridentifikasi lima

jenis capung yaitu Orthetrumsabina, Trithemisfestiva, Tholymistillarga, Calopteryxmaculata,

dan Coenagrienhastulatum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi

ekosistem. Kawasan Wisata Air TerjunIrenggolo Kediri masih cukup bagus sebagai habitat

capung, kondisi tersebut terbukti dari dapat ditemukannya capung dari famili yang berbeda-

bedayaitu tiga spesies capung dari famili Libellulidae, satu capung dari famili Calopterygidae,

dan satu capung dari famili Coenagionidae.

Kata kunci—Odonata, Irenggolo, inventarisasi

PENDAHULUAN

Capung merupakan salah satu insecta yang dapat ditemukan di Indonesia. Capung pada

suatu ekosistem menempati posisi penting dalam rantai makanan terutama pada habitat perairan

[1]. Dalam bidang pertanian capung mampu menekan populasi serangga yang berpotensi

sebagai hama pertanian dan vektor penyakit [2],[3],[4]. Capung merupakan serangga karnivor

yang memangsa serangga-serangga kecil seperti ulat, kutu daun, wereng, nyamuk, jentik-jentik,

bahkan kupu-kupu. Nimfa capung hidup di air selama beberapa bulan hingga tahun dan sensitif

terhadap kondisi air tercemar, sehingga dapat dijadikan indikator pencemaran air [5].

Menurunnya populasi capung menandakan tahap awal pencemaran air, disamping tanda lain

yang berupa kekeruhan air dan melimpahnya ganggang hijau [1].

Capung tersebar di wilayah pegunungan, sungai, rawa, danau, sawah, hingga pantai.

Tercatat ada lebih dari 5000 spesies yang tersebar di seluruh dunia dan sekitar 700 spesies di

Indonesia [5]. Tidak ada satupun jenis capung yang hidup di laut, namun ada beberapa jenis

yang tahan terhadap kadar garam [2]. Dalam siklus hidupnya capung termasuk serangga yang

mengalami metamorfosis tidak sempurna [6]. Setelah kopulasi capung bertelur dalam air atau

disisipkan pada tanaman air, kemudian menetas menjadi larva yang disebut nimfa. Beberapa

jenis Odonata menyukai air yang menggenang untuk menaruh telurnya, beberapa jenis yang

lainnya menyukai air yang agak deras [7].

Irenggolo merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Kediri, tepatnya di

Dusun Besuki Desa Jugo Kecamatan Semen. Area wisata ini terdiri atas taman, kolam, ladang,

sungai, air terjun dan sebagian wilayahnya adalah hutan. Irenggolo berada di ketinggian 1200
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mdpl di gugusan lereng gunung Wilis. Wisata air terjun irenggolo memiliki beraneka flora yang

beragam. Secara umum di kawasan wisata air terjun Irenggolo masih cukup banyak dijumpai

pohon-pohon besar yang penting dalam menjaga keberadaan sumber- sumber air yang ada

disekitarnya. Lingkungan tersebut merupakan habitat yang sesuai untuk perkembang biakan

capung.Wisata irenggolo memiliki wilayah sungai berarus tenang hingga deras dengan naungan

pohon tinggi. Beberapa capung memiliki persebaran mulai dari dataran rendah sampai dataran

tinggi. Sering dijumpai di perairan atau di tepi hutan dan perkebunan, serta di timbunan sampah

organik dan serasah yang mulai mengering di sekitar perumahan atau kebun [5].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2016 di Kawasan Wisata Air

Terjun Irenggolo. Area penelitian meliputi jalan menuju air terjun, sungai bawah, air terjun

dengan metode VES (Visual Encounter Survey) menggunakan insect net, botol koleksi, kamera,

jarum, styrofoam dan kloroform. Capung yang tertangkap dimasukan dalam botol koleksi.

Untuk menjaga agar capung tidak rusak, capung disuntik dengan kloroform sebanyak 0,1 ml

pada bagian thorax. Identifikasi capung hingga tahap spesies dilakukan di laboratorium Zoologi

Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan menggunakan kunci determinasi serangga

[2],[5],[8],[9],[10]. Agar spesimen dapat diamati dalam jangka waktu yang lama, maka dibuat

insectarium sederhana pada sterofoam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian telah diidentifikasi 5 jenis capung yang temasuk dalam 3

famili yang berbeda, yaitu:

1. FamiliLibellulidae

Famili ini memiliki ciri khusus abdomennya cenderung melebar dan tipis [5]. Famili ini

berkembang biak terutama di perairan yang masih bersih, meskipun larva dari beberapa

spesies menyukai sungai. Larva beberapa spesies bersembunyi di antara serasah

bawah,kolam atau danau, sebagian kecil larva yang lain  lebih aktif beradaptasi diantara

tumbuhan. Banyak spesies dari famili Libellulidae dapat berkembang di perairan dengan

kadar oksigen terlarut rendah dan beberapa spesies menempati habitat air payau. Beberapa

spesies dari famili ini mampu terbang bermigrasi [11].

Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 3 Spesies dari famili Libellulidae yaitu:

a. Orthetrumsabina

Ciri morfologi: mata majemuk berwarna biru kehijauan, abdomen berukuran panjang

30- 35 mm, ruas abdomen 1-3 berwarna hujau kekuningan dengan garis hitam.

Sintoraks hijau kekuningan dengan 6 garis hitam disetiap sisi sampingnya, sedangkan

panjang sayap belakangnya 30- 35 mm [5].

Kebiasaan: aktif saat pagi sampai sore hari. Sering ditemui terbang di atas tanaman

air, rumput- rumputan serta area persawahan. Memilki persebaran yang luas dan dapat

dijumpai sepanjang tahun. Spesies ini sangat adaptif, dapat hidup di lingkungan air

yang kurang bagus dan hidup soliter [5]. Capung ini berkembang biak di air yang tidak

mengalir atau yang alirannya lambat, terdapat hingga ketinggian 2500 mdpl [2]. Pada

penelitian ini, capung jenis tersebut dijumpai di sekitar jalan menuju air terjun terutama

di rumput- rumputan.
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Gambar 1.Orthetrumsabina

b. Trithemisfestiva

Ciri morfologi: seluruh tubuh hewan jantan berwarna biru tua keabu-abuan, mata

majemuk berwarna coklat kehitaman dibagian atas, biru dibagian bawah [5]. Tidak

terdapat garis hitam pada sintoraks. Panjang abdomen 22- 28 mm serta kedua sayapnya

transparan dengan venasi hitam, dipangkal sayap terdapat bercak cokelat kemerahan

dan panjang sayap belakang 26- 33 mm [9].

Di irenggolo, capung jenis ini dapat ditemui disekitar batu dekat aliran bawah air

terjun. Kebiasaan: capung ini mempunyai kebiasaan hinggap di bebatuan, permukaan

tanah, dan tanaman dekat perairan [5]. Umumnya dijumpai pada sungai dengan arus

rendah dan kanal [9].

Gambar 2.Trithemisfestiva

c. Tholymistilarga

Ciri morfologi: memilki ukuran tergolong sedang dalam famili Libellulidae. Panjang

abdomen 28- 33 mm dan panjang sayap belakang 33- 37 mm. Sayap depan transparan

dengan venasi hitam dan bercak cokelat tipis di dekat pangkal.Pada pangkalsayap

belakang terdapat warna kecokelatan.memanjang hingga ¼ bagian sayap. Tanpa bercak

putih.

Kebiasaan: siang hari capung ini hinggap ditempat teduh, hinggap di juluran daun,

batang tanaman, atau rerumputan dekat perairan dan lebih diam. capung ini memiliki

pola terbang lurus dan kembali lagi ke titik semula serta jangkauan terbangnya luas.
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Dapat ditemukan di tempat terbuka seperti kolam atau aliran sungai [5]. Siang hari

dapat dijumpai di sekitar rerumputan dan tanaman air.Pada penelitian ini, capung jenis

tersebut dijumpai di jalan menuju air terjun hinggap pada daun tanaman yang berada di

tebing sebelah kanan

2. Famili Calopterygidae

Kelompok capung jarum yang berukuran relatif besar, sayapnya memiliki dasar yang

makin menyempit tetapi tidak bertangkai seperti sayap famili lainnya. Seringkali terdapat

di sepanjang aliran sungai yang bersih dan deras [6]. Pada penelitian ini ditemukan 1

Spesies dari family Calopterygidae yaitu Euphaea variegate. Pada penelitian ini capung

jenis tersebut dijumpai hinggap pada tumbuhan yang berada di tebing kanan jalan menuju

air terjun. Jenis ini memilki jarak terbang yang tidak begitu jauh. memiliki ciri morfologi

panjang abdomen 35 mm berwana hitam dengan 9 ruas, sayap belakang 27 mm dan sayap

depan 30 mm.sayap belakang berwarna hitam  hingga biru keunguan metalik pada bagian

tengah sampai tepi dan pangkal berwana transparan dengan venasi hitam.  Sayap depan

berwarna transparan pada pangkal dan hitam pada bagian tengah sampai tepi dengan venasi

hitam.

Gambar 3.Euphaeavariegata

3. FamiliCoenagrionidae

Kelompok capung jarum yang selalu menahan sayap- sayapnya rapat di atas tubuhnya saat

istirahat. Anggota famili ini merupakan penerbang yang lemah. Mereka secara luas

terdapat di habitat tertentu seperti rawa- rawa, kolam dan alran air tapi tidak pada sungai

beraliran deras [6]. Pada penelitian ini ditemukan 1 Spesies dari family Coenagrionidae

yaitu Coenagrien hastulatum. Lokasi ditemukannya spesies tersebut pada aliran bawah air

terjun hinggap pada batuan tepi aliran. Memiilki cirri morfologi sayap berwarna transparan

dengan venasi hitam sedangkan pangkal sayap depan dan belakang berwarna kecokelatan

hanya pada sisi tepi atas abdomen berwarna hitam memiliki 9 ruas.
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Gambar 4.Coenagrienhastulatum

SIMPULAN

Dari hasil studi pendahuluan ini dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata air terjun Irenggolo

memiliki wilayah perairan yang masih bagus terlihat dari spesies-spesies capung yang

didapatkan. Lebih jauh lagi, kawasan wisata Air Terjun Irenggolo memiliki potensi untuk

dikembangkan menjadi laboratorium alam. Oleh sebab itu, pemeliharaan keanekaragaman flora

menjadi sangat penting mengingat flora atau vegetasi merupakan habitat bagi serangga, dalam

hal ini adalah capung.
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