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ABSSRAK 

lkan Jalai (Channa marulioides) dan Sarko (Channa lucius) adalah spesies asli (native 
spesies) di DAS Musi. Beberapa penyebab tejadinya penurunan atau kelangkaan kedua 
spesies marga channa ini adalah ~ s a k  atau hilangnya habitat alami, over fishing, 
penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan, adanya 
pencemaran bempa bahan organik, pestisida yang berasal dari runoffdaerah sekitar. 

PENDAHULUAN 

Bagian tengah DAS Musi (midle 
stream) pembagian wilayah (zona) 
menurut (utomo eta!., 1995) merupakan 
rawa banjiran sebagai habitat berbagai 
jenis ikan termasuk ikan rnarga channa 
dari jenis jalai (Channa marulioides) dan 
sarko (Channa lucius). 

DAS Musi di Sumatera Selatan 
telah lama dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk perikanan tangkap 
dan beberapa bagian telah 
menunjukkan penurunan hasil 
tangkapan. Penurunan ini disebabkan 
oleh penangkapan yang intensif dan 
juga perubahanlhilangnya habitat ikan 
iersebut akibat perubahan fungsi lahan. 
Bahkan DAS Musi sudah termasuk 
kritis, karena penggundulan akibat 
penebangan liar (Anonim, 2006). 

Marga channa merupakan Jenis 
ikan air tawar hidup dikawasan perairan 
tropis Afrika dan Asia Selatan, Asia 
Tenggara dan Asia Timur. Bentuk badaq 
hampir bundar dibagian depan dan 
tegak kearah belakang. Kadang-kadang 
disebut ikan berkepala ular karena 
kepalanya lebar dan bersisik besar, 
mulutnya bersudut tajam, sirip 
punggung dan sirip dubur panjang dan 
tingginya hampir sama. Semua spesies 
marga channa mampu menghirup udara 

dari atniosfer karena memiliki organ 
pernafasan tambahan pada bagian atas 
ingsangnys. Hal ini meyebabkan ikan 
mampu bergerak dalam jarak jauh pada 
musim kemarau guna mencari sumber 
air untuk menetap. Beberapa jenis 
merupakan ikan konsumsi penting, 
bersifat predator dan kebanyakan 
membangun sarang berbusa diantara 
vegetasi dirawa-rawa atau sungai 
berarus lambat. Telur-telurnya ditamh 
dan dibuahi di bawah sarang dan 
kemudian mengambang diatas 
sarangnya dan dijaga oleh induknya 
sampai ikan tersebut mencapai panjang 
kira-kira 50 mm. Channa gachuan yang 
terdapat di sungai-sungai dipegunungan 
menyimpan telurnya didalam mulut. lkan 
Channa micropeltes merupakan jenis 
ikan marga channa terbesar (Kottelat et 
a/., 1993). 

Habitat atau tempat hidup Jalai 
(Channa marulioides) dan Sarko 
(Channa lucius) di @AS Musi berupa 
hutan rawa dengan aliran sungai yang 
tenang, ketika siang hari menjadi lebih 
panas pada musim kemarau yang 
menyebabkan kandungan oksigen 
terlarut menjadi turun. Sehingga ikan 
Marga channa umumnya memiliki alat 
bantu pernapasan yang mampu 
mengikat oksigen dari atmosfer. 












