Metodologi

Sumabawa (Kec. Bawolato)

Simeulu Tengah

Lokasi penelitian meliputi daerah terumbu karang di Pulau Nias (Kabupaten Nias
Selatan dan Kabupaten Nias) dan Pulau Simeulue (Kabupaten Simeulue) yang
diprediksi mengalami perubahan pasca bencana alam tsunami dan gempa bumi
pada akhir tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2005 (Gambar 1). Lokasi
penelitian ini ditentukan dalam 2 tahap yaitu dalam masa persiapan sebelum survei
dan setelah berada di lokasi.
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Seluruh lokasi berada di Pulau-Pulau Kecil karena tidak terdapat terumbu
karang di daratan P. Nias yang bersubstrat pasir.
Perairan jernih dan berarus.

•

•
•
P. Nias

P. Simeulue

Pada tahap pertama, lokasi dipilih berdasarkan informasi kebutuhan dari masingmasing kabupaten yang ada serta jumlah waktu survei yang tersedia. Selanjutnya di
setiap wilayah yang dipilih, ditentukan posisi titik-titik sampling dengan
menggunakan peta dasar dan citra yang tersedia. Koordinat titik-titik tersebut
kemudian dicatat. Penentuan titik sampling ini dilakukan secara acak namun
demikian diharapkan bisa memberikan gambaran yang cukup mewakili.

Legundi
•
•
•

•

Lokasi survei di daratan P. Simeulue satu pulau kecil.
Substrat dasar berupa bongkahan karang mati, dan sedikti patahan karang dan
pasir.
Karang hidup umumnya dari genus acropora digitate dan pocillopora sub
massive. Biota lain yang ditemukan sponge, soft coral dan pertumbuhan macro
algae Hallimeda.
Perairan umunya berombak dan berarus.
Terlihat adanya recruitmen karang yang cukup tinggi.

Rataan terumbu yang terangkat sampai ke tubir.
Substart umumnya karang mati yang ditumbuhi alga. Sedikit sedimentasi.
Pertumbuhan karang hidup masih jarang dan umumnya masih kecil dari jenis
Pocillopora verrucosa, Montipora encrusting, Faviidae masive dan sedikt
Millepora dan Heliopora
Perairan berombak terutama di luar teluk. Di dalam teluk, perairan keruh.

Sinabang
•
•
•
•

Lokasi survei di daratan P. Simeulue dan beberapa pulau kecil.
Dasar terumbu umumnya karang mati, pecahan karang atau pasir berlumpur.
Karang hidup umumnya karang massive porites, subassive pocillopora, dan
acropora tabulate. Biota lain achantaster, bulu babi
Perairan umunya tenang dan keruh. Juga dijumpai adanya karamba ikan
karang.

Teupah Selatan
•
•
•
•

Lokasi survei di daratan P. Simeulue.
Substrat dasar umumnya bongkahan karang mati dan endapan patahan karang
sedikit dasar berpasir.
Pertumbuhan karang hidup umumnya karang meja acropora, karang
bercabang acropora, pocillipiora.
Perairan umumnya berarus.

Sibigo
•

Sirombu & Hinako
•
•

Lokasi survey tersebar di daerah daratan Pulau Nias dan beberapa pulau kecil.
Kondisi terumbu yang ada masih didominasi oleh karang mati dengan
pertumbuhan minimal 2 jenis macro alga (Turbinariai dan Hallimeda). Substrat
pasir dan sering menutupi karang hidup.

•
•

Lokasi survei di daratan P. Simeulue dan 4 pulau kecil (P. Galagala, P. Tinggi, P.
Penyu, P. Kicik).
Dasar terumbu umumnya bongkahan karang mati, patahan karnag dan pasir.
Beberapa karang masive terbalik
Perairan bervariasi dari tenang sampai berarus. Salinitas berkisar 26-28 o/oo

Kesimpulan
•

•

•

•
•

Dari hasil RRA, substrat di dominasi oleh DCA:
Legundi (61 %), Simeulue Tengah (55%), Sirombu (50,6%), Alafan (48,8%),
Sinabang (46,3%), Lahewa (41,1%), Sumabawa (26,8%),Teupah Selatan (26,7%)
dan Sibigo (25,4%).
Dari hasil LIT substrat yang mendominasi :
DCA di Legundi (65%), Sibigo (50,8%), Sinabang (50,6%), dan Teupah Selatan
(47,2%)
Pecahan karang (R) di Lahewa (52,8%), Sumabawa (41,8%) dan Sirombu
(40,7%),
Pasir di Alafan (40%)
Karang Non Acropora di Simeulue Tengah (56,3%).
Kejadian gempa dan tsunami memberikan pengaruh terhadap sebaran dan
populasi karang terutama di sepanjang pesisir barat Pulau Nias dan Simeulue.
Kematian karang disebabkan oleh pengangkatan substrat terumbu oleh
tsunami dan gempa serta sedimentasi. Boulder karang yang berserakan di
pantai disebabkan oleh hempasan gelombang yang kuat.
Satu tahun setelah kejadian gempa dan tsunami di perairan Pulau Nias dan
Simeulue kondisi terumbu karang masih dalam kondisi buruk.
Adanya pemulihan terumbu karang secara alami melalui peningkatan tutupan
karang hidup dan penambahan populasi (rekruitmen) karang muda dalam
ukuran relatif kecil (rata-rata 3-5 cm). Pemulihan kondisi ini secara umum
didukung oleh kondisi perairan yang relatif baik dengan kisaran suhu, salinitas
dan kecerahan yang sesuai untuk pertumbuhan karang serta kondisi dasar laut
yang menyediakan subsrat yang cocok. Daerah Simeulue Tengah (Pulau
Simeulucut) menunjukkan recruitment karang yang cukup tinggi.

Ucapan Terima Kasih
Alafan
•
•
•
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Lahewa
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Lokasi survei di daratan P. Simeulue.
Satu lokasi terdapat seedling mangrove yang tumbuh di atas terumbu yang
terangkat.
Dasar terumbu umumnya substrat karang mati dan pasir.
Permukaan terumbu ditumbuhi oleh macroalage hallimeda. Beberapa jenis
karang yang hidup acropora, karang massive porites.
Perairan bergelombang besar dan keruh.

Penelitian ini adalah hasil dari rangkaian survei Pengkajian Ekologi Dengan RRA
Nias -Simeulue pasca satu tahun Tsunami 2004, yang dibiayai oleh COREMAP II.
Untuk itu disampaikan terima kasih kepada pihak COREMAP II sebagai pemberi
dana dan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati (PRW LSDNH)
sebagai institusi pelaksana.

Lokasi sampling bervariasi (gosong yang terangkat, pulau & daratan utama),
Substrat dasar umumnya karang mati dan sedikit endapan sedimen.
Di salah satu lokasi banyak terdapat Millepora (karang api).
Perairan bervariasi dari tenang sampai berombak dan berarus
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