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POTENSI BURUNG DALAM PENGENDALIAN POPULASI 
SERANGGA HAMA 

(Role of birds on population control of destructive insects) 

ABSTRACT 

Approximately 331 species of birds or 67% of the total number of buds on Java island are 
primary and secondary insectivores. These buds were found to feed on 14 orders of insects (72%) 
which are potential as crop destructives. The orders of Coleoptera, Lepidoptera and of Orthoptera 
were eaten by more than 100 birds species. In order to promote the use of birds to control destruc- 
tive-insect population, it is important to study the bio-ecology of insectivorous buds in details. 

PENDAHULUAN 

Walaupun berbagai upaya sudah banyak dilakukan dalam menanggulangi serangan 
serangga hama pertanian, penggunaan potensi bioekologinya beluni dilakukan secara 
intensif. Masalah tersebut dapat ditanggulangi secara terpadu dengan m e n g e n d a a n  
populasi serangga hama melalui kahadiran pemangsanya, misal : burung (MacKinnon, 
1988). Tetapi sampai saat ini penelitian yang menunjang peranan burung dalam me- 
ngendalikan populasi serangga hama masih belum tersedia. Oleh karena itu untuk men- 
dukung upaya tersebut diperlukan data dasar mengenai burung-burung yang berpotensi 
sebagai pemangsa serangga serta macam serangga yang dikonsumsi mereka. 

METODE 

Makalah ini menganalisis penelitian lapangan mengenai isi lambung burung-burung 
pemakan serangga yang dilakukan di  sawah, hutan jati, sekitar pemukiman, daerah per- 
tanian, perkebunan dan daerah lainnya di pulau Jawa. Sumber informasi berasal dari 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi-LIPI. Dalarn analisis, jenis burung dikelom- 
pokkan ke dafam familinya mengikuti Peters Check-list o f  birds of the World volume 1 
sampai dengan 15 (Peters, 1931 - 1986). Bagi jenis burung yang lambungnya hanya 
berisi serangga dan hewan lain atau buah-buahan dan sebagainya ditetapkan sebagai 
pemakan serangga sekunder. Setiap macarn serangga yang dikonsumsi burung teriden- 
tifikasi sampai pada tingkatan bangsa dan famili yang kemudian dikelompokkan lagi ber- 
dasarkan potensinya (Borror dan Delong, 19 54; Kalshoven, 1981) sebagai berikut : 

(1) perusak tanaman yaitu semua jenis serangga yang merusak akar, batang, daun, 
bunga, buah dan biji 

(2) pemangsa yaitu kelompok serangga yang memangsa serangga lainnya 

*) Staf Peneliti Balitbang Zoologi, Puslitbang Biologi-LIP1 
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