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EKOSISTEM LAUT

CIRI-CIRI:

1. BERSIFAT CONTINENTAL,

2. LUAS DAN DALAM,

3. ASIN,

4. MEMILIKI ARUS DAN GELOMBANG,

5. PASANG-SURUT, DAN DIHUNI OLEH
ORGANISME BAIK PLANKTON,
NEUSTON MAUPUN BENTOS



Faktor Fisik-Kimiawi

 Pasang-surut

 Arus

 Gelombang

 Salinitas

 Kedalaman

Ekosistem laut secara lebih spesifik dapat dikaji
melalui ekosistem-ekosistem yang lebih kecil



Ekosistem Pantai

 Mangrove

 Intertidal

 Estuarin

 Formasi pes-caprae

 Formasi Baringtonia

 Dunes

 Gumuk Pasir



EkosistemEkosistem MangroveMangrove

Ekosistem mangrove merupakan
ekosistem hutan yang khas terdapat di
sepanjang pantai atau muara sungai
yang masih dipengaruhi oleh aksi
pasang air laut. Disebut juga sebagai
hutan pantai, hutan pasang-surut,
mangal, dan ada juga yang
menyebutnya dengan hutan bakau





Ekosistem mangrove merupakan
˝ekoton˝ yaitu ekosistem peralihan
antara daratan dan lautan, sehingga
berbagai interaksi faktor lingkungan
memunculkan kondisi yang khas dan
tidak menentu. Kondisi ini
menyebabkan struktur komunitas
dengan dinamika yang sangat menarik
dan cenderung rumit
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 Mangrove sejati
Contoh:
Bakau (Rhizophora), Api-api (Avicennia),
Pedada (Sonneratia), Tancang (Bruguiera),
Tingi (Ceriops), Nyirih (Xylocarpus),
Teruntun (Aegiceras), Dungun (Heritiera),
Nipah (Nypa fructicans)

 Mangrove ikutan
Contoh: Pandan (Pandanus sp), Waru laut
(Thespesia sp), Jarongan (Stachytarpheta
sp), Seruni laut (Sesuvium sp), Tapak kuda
(Ipomea pes-caprae (L.) Sweet)





AVICENNIA CENDERUNG HIDUP PADA
SUBSTRAT BERPASIR AGAK KERAS,
SEDANGKAN SONNERATIA PADA
SUBSTRAT BERLUMPUR HALUS. PADA
DAERAH YANG TERLINDUNG DARI
HEMPASAN OMBAK YANG KERAS FLORA
MANGROVE DI DOMINASI OLEH
RHIZOPHORA, DAN SEMAKIN KE ATAS
AKAN DIDOMINASI OLEH BRUGUIERA,
DAN DIBAGIAN BAWAH AKAN MULAI
DITEMUKAN JERUJU DAN PAKU LAUT.
POHON NIPAH AKAN DITEMUKAN PADA
DAERAH MANGROVE DI TEPIAN SUNGAI
YANG LEBIH KE HULU.



 Sistem Perakaran
 Cara Perkembangbiakan
 Buah
 Kulit Batang dan akar
 Daun



Rhizophora sp







Bruguiera sp



Ceriops Sp











Acanthus ebracteatus













Fauna Mangrove

 Ekosistem mangrove dihuni oleh dua
komunitas fauna, yaitu fauna terrestrial dan
fauna aquatic  (laut)

 Fauna mangrove berbeda dengan fauna
pantai berlumpur. Pada ekosistem
mangrove, selain terdapat substrat yang
keras, juga terdapat akar mangrove yang
dapat digunakan untuk melekat bagi
organisme



 Fauna yang dominan pada ekosistem mangrove
adalah moluska (gastropoda dan bivalvia),
crustacea (udang dan kepiting) dan beberapa jenis
ikan

 Gastropoda diwakili oleh Littorinidae yang
umumnya hidup pada akar dan batang serta daun
mangrove.

 Bivalvia yang banyak ditemukan antara lain: kerang
hijau, tiram, kerang darah

 Crustacea yang banyak ditemukan antara lain:
udang pineid, kepiting bakau, Uca, kepiting hantu
(Dotila, Cleistostoma)

 Ikan yang khas ditemukan pada ekosistem
mangrove adalah dari genus Perioptalmus, yang
umum dikenal sebagai ikan glodok (mud skipper)




