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ABSTRACT
Mahalona, Lantoa and Masapi Lakes are three ol the five beautiful lakes in South Sulawesi, the other two lakes are Matano and
Tor.vLrti which brgger than those three. During the Dutch gouvemements there were several expedition to one, two or the five lakes.
RLrtlolf Wolter-ecl< was the first biologist which visited and collected t'ishes liom the all of the five lakes and published it in 1933.
L)Lr-ing 1988-1989, Dr. Maurice Kottelat recollected the tlshes and tbund one new genus and about 8 new species, also designated
the ncotype ol one species fronr Lake Towuti. A collaborative team between Indonesian Institute of Sciences (LIPI), BogoL
Ag|icLrltu|c LJnive|sity and Forestry Department received a grant from Asean Regronal Centel' fbr Biodiversity Conservation
(,,\R(lBt') to condLlct the lesealch in the live lakes. The results of thts reseat'ch are being repofted in a series of scientitlc journal.
l-he lish biodiversity of Lahe Matano already published. This paper is the result of our interesting adventure to reach the three
lakes and reporting their fish biodiversity. Twelveol the 17 of Malralona's fislres are the endemic species, while rn Lake Lantoa
ther-e rvas -{ ol tlre twelve and in Lake Masapi was only one of the twelve endemic t-ish species.

l(e; wortls: On collection of errdemrc fish

species, Lake Mahalona, Lantoa and Mesapi.

PENDAFII]LIIAN
merLrpakan tiga dari lima danau cantik yang ada di

Rudolf Woltereck dengan Ekspedisi Wallaceanya.
Spesimen koleksinya disimpan di Zoologische
Staatsammlung Muenchen (ZSM) Jerman, sangat

Provinsi Sulawesi Selatan. Dua danau lainnya adalah

disayangkan koleksi ini hancur saat Perang Dunia

Danau Matano dan Towuti. Lima danau tersebut

(Kottelat, 1990c). Banurescu

dikenal dengan nama Kompleks Danau-Danau Malili

bahwa jenis-jenis ikan

Danau Mahalona, Lantoa dan Masapi

atau

Malili Lakes Complex. Entah dari mana

dan siapa

yang memberikan nama tersebut, namun sebenarnya

nama ini kr-rrang tepat karena Danau

Malili sendiri

yang letaklya di hilir, dekat laut, tidak tetmasuk dalam

konpleks lima danau tersebut. Oleh karena itu
sebenarnya diperlukan nama lain yang lebih tepat.

Ketiga danau di atas ditemukan pada saat
Indonesia masih dibawah kekuasaan pemerintah

di

(

II

1990, 1995) menyatakan

danau-danau Sulawesi

merupakan j enis-j enis ikan peripheral, yaitu ikan yang
semula berasal dari laut.

Tahun 2001 diperoleh dana dari Asean
Regionai Center for Biodiversity Conservation
(ARCBC) untuk melakukan penelitian di lima danau
yang telah disebutkan di atas. Penelitian melibatkan
tiga institusi yaitu Pusat Penelitian Biologi-LlPl,
Institut Pertanian Bogor dan Departemen Kehutanan.

Belanda. Danau Lantoa dan Masapi ditemukan oleh

Hasil penelitian ini akan diterbitkan secara berseri

EC Abendanon pada tahun 1909, sedangkan Danau

dalam jurnal ilmiah. Studi pendahuluan
keanekaragaman ikan di Danau Matano telah
dilaporkan oleh Hadiaty & Wirjoatmodjo (2002).

Mahalona ditemukan oleh van Ginkel tahun 1910.
Selain kedua ahli tersebut, ada beberapa peneliti asing

lain yang mengunjungi dan mengoleksi ikan di danaudanau tersebut yaitLr Paul & Firtz Sarasin. Spesimen
hasil koleksi disimpan di Museum Basel dan

Amsterdam. Penelitian berikutnya dilakukan oleh

Tulisan ini melaporkan bagaimana perjalanan dan
koleksi yang dilakukan di tiga danau yaitu Danau
Mahalona, Lantoa dan Masapi, sedangkan penelitian
mengenai keanekaragaman ikan di Danau Towuti akan
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Sulawesi
Rtntt.t' Krtrnia Hnditttt' ct a/ - Kolel<si Ikan di Danau Mahalona' Lantoa dan Masapi'

cl

irulis kemuclian. D isamping seri tulisan tersebut, hasil

nelitian cli lin-ra danau juga dilaporkan dalambentuk
sklipsi mahasiswa IPB sebanyak 13 buah dengan
srrbyek rkan butini (Glossogobius matanensis)' opudi
Ire

Selatatr

tanggal, alat tangkap, untuk jaring disimpan per mata
ukuran jaring per stasiun, diawetkan dengan formalin
4 %.Dilaboratorium, spesimen dicuci dari formalin,
direndam dalam air selama lebih kurang satu hari satu

brrrrgka (Ptu'utelphusa sp), keong tawar cuco (Brotia

malam untuk kenrudian dimasukkan dalam botol yang
sudah diisi alkohol 70 Yo selanjutnya dilakukan

sp) serta kualitas air dan komunitas plankton'

identihkasi. Identifikasi ikan dilakukan berdasarkan

Informasi mengenai ketiga danau dan
biodiversitasnya masih sangat sedikit sekali'
Penelitian terakhir dilakukan oleh Kottelat (1990) lebih

Aurich ( 1935 a,b), Boulenger (1897), Brembach (1991),
Kottelat (1989, 1990), Kottelat et al' (1993), Larson &
Koftelat (1992), Larson (2001), Roberts (1989) dan

clari 13 tahun yang lalu yang hanya mengunjungi

Weber & Beaufort(1922).

(Tt'lntuthcritta opudi dan Z celebensis), kepiting

Danau Maliaiona dan Lantoa (namun tidak
anau Masapi, personal komunikasi),
selain tentu saia ke Danau Matano dan Towuti' yang

n.ren-qnn

j

uugi

D

IIASILDANPEMBAIIASAN
Perjalanan

keaclaan lingkungannya sudah sangat berbeda

Ekspedisi yang dilakukan oleh Drs. Paul dan

cleugan kondisinya saat ini. Semoga hasil penelitian

Fritz Sarasin di Pulau Sulawesi hasilnya dilaporkan

clapat menambah data keanekaragaman jenis ikan

ini

cli ketiga danau, disamping ifu diharapkan juga dapat
cligLrnakan sebagai data dasar bagi pengelolaan dan
pengembat.rgan lingkungan sekitar danau-danau

tersebrrt.

oleh Boulenger
14

(

1

897) yang mengidentifikasi sebanyak

ienis ikan, 4 diantaranya merupakan jenis baru.

Dalam publikasinya ini, Boulenger mendeskripsikan
genus baru, Telmatherina dengan jenis barunya,
Telmatherina celebensis berdasarkan 3 spesimen
yang dikatakan diperoleh dari Danau Matano. Namun

RAHANDANMETODA
Pengambilan sampel

di Danau Mahalona

Kottelat (1989 & 1990) mengoreksinya karena ternyata
specimen tipe

dari T

celebensis berasal dari Danau

drlakukan dua kali, yaitu bulan Maret 2002 dan Juli
2003, sedangkan koleksi di Danau Lantoa dan Masapi

Towuti

baru dapat dilakukan pada saat kerja lapangan terakhir.
I(ami nTengalami kesulitan mencari orang yang dapat

olehAurich dalam tiga pubhkasinya yang

n-renjadi penunjuk jalanmenuju kedua danau tersebut,

karena hanya sedikit orang yang pernah pergi ke
Danau Lantoa ataupun Danau Masapi, yang notabene
lure

mang

c r-rkr-rp

memerlukan ke s ab aran, kesiapan fi sik

dan bekal yang cukup. Betapa tidak, untuk mencapai
ke

dan tidak dr.lumpai di Danau Matano.

Ekspedisi Woltereck hasilnya dilaporkan
1

93 5a,

1

93 5b

&

1938). Aurich menemukan satu genus baru,
Paratherina, dengan empat jenis barunya: P
wolterecki (spesimen tipenya berasal dari D
Mahalona), P labiosa (spesimen tipe dari D Lantoa),
P striota dan P cyanerz (kedua jenis ini spesinten
tipenya berasal dari D Towuti).

dua clanau tersebut, selain menggunakan ketinting

sampai tepi Danau Towuti yang terdekat, dilanjutkan
clengan ber.1alankaki mendaki selama 3-4 jamdi jalan

tanah yang licin bila hujan tiba. Namun demikian,
segala penat serasa menglrap begitu danau yang dituju

terlihat di depan

n-rata.

Pengambilan sampel ikan di

Danau Lantoa dan Masapi dilakukan pada bulan Juli
dan Agustus 2003. Mengingat sulitnya medan untuk

mencapai lokasi penelitian

ini maka kami

hanya

nrenggunakan electric Jishing sebagat alat tangkap.
Spesimen yang diperoleh dimasukkan dalam

kantung plastik dan diberi label dengan catatan
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DanauMahalona

Dr. Maurice Kottelat pada tahun 1990
melaporkan perjalanannya dari Desa Timampu (di
tepian Danau Towuti) ke Danau Mahalona dengan
menggunakan 'ketinting' (kapal bercadik), pada saat
tersebut ternyata kegiatan penebangan kalu (logging)
sudah dimulai (Kottelat, 1990a). Dikatakan bahwa hal
yang paling berbahaya dalamperjalanannya ke Danau

Mahalona adalah kalu gelondongan yang meluncur
dengan cepahya di Sungai Tominanga (sungai yang

menghubungkan Danau Towuti dan Mahalona),
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Gambar 1. Peta Danau Mahalona, Lantoa dan Masapi, yang mempakan bagian dari kompleks
lima danau di Provinsi Sulawesi Selatan.

karena terdolong ams dari hulu ke arah hilir. Pada saat

tersebut di atas, diperoleh pula jenis 'Telmatherina'

itu hanya ada beberapa pondok di tepian danau yang
digunakan oleh orang-orang yang datang untuk
mengumpulkan rotan dan kayu di hutan. Dilaporkan
lebih lanjut, jenis ikan yang dijumpai di danau ini

yang ukurannya lebih langsing, yang kemudian

adalalr

Tel

nmtlterina celebensis, Paratherina cyanea,

dideskripsikan sebagai Tb minanga s anguicautla dat
T aureq (Kottelat, 1990c).
Pada kunjungan pertama kami ke Danau
Mahalona, Maret 2002,pengalaman yang dialami Dr.

P tvolta'ecki, Oryzicts marmoratus, Dermogenys dan

Kottelatjuga terjadi, banyak kayu gelondongan yang

2.jenis Glossogobius serta Tamanka latifrons Qenis
ini telah direvisi oleh Larson tahun 2001 dan menjadi
M u gi I o go l tius I atiJr ons). Dikatakan bahwa Kottelat
sangat senang karena tidak mendapatkan satupun
.1enis ikan intloduksi di danau ini. Selain jenis-jenis

meluncur di Sungai Tomrnanga dan kami harus ekstra

hati-hati menghindarinya, bukan hanya karena kalu
gelondongan yang tiba-tiba muncul tetapijuga karena

sungai yang berkelok-kelok dan berarus deras ini
sangat berbahaya dan dapat menyebabkan ketinting
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terbalik. Di tepi sungai banyak dijumpai pondok

sungai pun semakin banyak. Hal yang paling

penebang ka1u, kami sempat membuka bekal makan

menyedihkan adalah dengan adanya jembatan yang

kami di dekat salah satu pondok yang dihuni oleh

melintasi

satu keluarga dengan dua orang anak. Sesuai dengan

karena penebangan hutan semakin merajalela. Apabila

laporan Kottelat ada beberapa pondok di tepian danau

tidak ada lagi hutan, yang tampak adalah padang

pada saat Kottelat melakukan koleksi, hanya ada 3
cara menuju D Mahalona, cara pertama yaitu melalui
jalan setapak dari D Matano, cara kedua adalah melalui

ilalang yang luas dan samar-samar di kejauhan tampak

udara dan cara ketiga adalah menyusuri S Tominanga

perkampungan, menurut keterangan pembantu
lapangan kami, di sana ada dua dusun yang dihuni

dengan ketinting. Namun saat ini ada banyak sekali
jalan untuk mencapai D Mahalona. Dari Timampu ada

oleh sekitar 15-20 kepala keluarga.

beberapa alur jalan darat menuju danau ini. Jalan ini

ini, namun didekat outlet danau ke Sungai Tominanga

adalah j

Alat yang digunakan pada koleksi pertama
aring dengan ukuran'/o", 1", 1 I 4" dan 1 I 12"
1

S

Tominanga. Hal ini sangat memprihatinkan

dibuat oleh para pengusaha kalu yang mempunyai armada truk tronton, apabila huj an turun j alan ini berubah

yang kami tinggalkan semalam. Keesokan harinya kami

menjadi sungai yang berwarna coklat oleh lumpur.

mengambilnya dan kami peroleh ratusan ekor ikan
terperangkap dalam jaring. Di bawah terik matahari

ada lagi pondok kayu di tepi sungai tempat kami tahun

yang menyengat, kami harus mengumpulkan ikan-ikan

2002 singgah untuk makan. Tepi sungai itu telah

tersebut sampai perut terasa mual karena sebagian

menjadi padang ilalang yang luas, tidak ada lagi pohon

diantaranya sudah mulai terurai. Kami berhasil

yang rindang di tepi sungai, hanya tampak pohon yang

mengoleksi

7

jenis ikan yang termasuk dalam 3 familia

Fenomena lain yang kami hadapi, yaitu tidak

tinggi dikejauhan.

Di Danau Mahalona sendiripun tampak
Di muara S. Petea

(Soetikno et a\,2003). Perolehan kami menunjukkan
adanya

jenis ikan pendatang yaitu gabus, Channa

perubahan yang sangat nyata.

striata. Kami tidak berhasil mengoleksi jenis ikan yang

(Gambar 2), tampak tergeletak berpuluh gelondongan

kecil seperti Dermogenys megarrhamphus dan

kayu, beberapa orang mengumpulkan, mengikatnya

Tominanga spp, karena lolos dari jaring.

dengan tambang plastik untuk kemudian

Koleksi kedua diadakan pada bulan Juli 2003.

menyatukannya membentuk deretan kayu-kayu yang

Keadaan sudah jauh berubah, di mulut Sungai

panjang yang nantinya ditarik oleh ketinting ke

Tominanga ditemui tumpukan kayu gelondongan,
banyak ketinting berlalu lalang, jumlah pondok di tepi

seberang danau, dimana ada tempat pengumpulan
sebelum diangkut truk ke Desa Timampu.

b

Gambar 2. Deretan kayu di mulut Sungai Petea sebelum diangkut ke desa (a); Telmatherina bonti (b) dan
jenis yang di deskripsi dari Danau Lantoa, Paratherina labiosa (c).
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Pada perjalanall kedua ini digunakal electric

/ishing dan larva net. Koleksi dilalrukan di inlet danau
(sungar-snngai yang masuk) yaitu S. Petea, S Parvoso, S
tlelai,

I{aloa dan
'l-ominanga.
S

S

Tominanga serla S Tiga, anakdari S.

l, Jtuti 2004

menggunakan lampu 'minyak tanah'. Namun
perolehan sangat sedikit, setelah 2 jam hanya
diperoleh 20 ekor ikan, diputuskan untuk menundanya
sampai besok pagi. Mereka bermalam dengan baju dan

Koieksi juga dilakukan di muara sungaisunsai ter.sebut dengan menggunakan jaring larva.

yang hrnrbang di dekat tempat berteduh mereka.

Danau Lantoa

Pagi harinya, hujan masih turun, koleksi
dilanlutkan dengan rnenggunakan jala, jaring dan

Pel jalanan ke Danau

selimut yang basah. Di tengah malam ada pohon besar

Lantoa dilakukan pada

menyelam. Berhasil dikoleksi ikan dengan jumlah yang

tang-qal Juli 2003. Dari Desa Timampu kami menuju

lebih banyak, namun hanya terdiri dari tiga jenis yaitu

satlr pesantren yang pernah kami

krurjungi tahun2002,

Otyzias marmoratLts, Glossogobius kecil dan anakan

din"rana ada santri yang pemah pergi ke Danau Lantoa.

Paratherina labiosa, jenis terakhir memang

dicari sedang bekerja di dusun lain hingga

dideskripsi dari danau ini dan Danau Towuti.
Pada saat kembali, drjumpai bahwa jalan

Or-ang yang

kami berpesan untuk menghubungi kami yang
menuinap di Dusun Beau. Paginya, orang yang
bersangkutan datang untuk menyatakan ketidak

arusnyapun lebih kencang. Dalamkeadaan ini berhasil

san-qgllpaunya untuk mengantar kami, karena sudah

dikoleksi Nomorhamphus towoeti Ladiges. Jenis ini

lama sekali dia tidak ke sana. Terpaksa kami mencari

setapak menjadi lebih licin dan air lebih dalam dan

olang lain yang pemah pergi ke danau ini dan bersedia

dideskripsi oleh Ladiges pada tahun 19"12 dariDanau
Towuti, namun dikatakan oleh Kottelat, ikan ini tidak

mengantar kami ke sana, suatu hai yang tidak mudah

dijumpai di Danau Towuti, namun di sungaisungai

luntuk menemukannya. Namun akhimya kami berhasil

yang berair deras (Kottelat, 1990b).

mendapatkan orallg yang bersedia mengantar meski

Berbeda dengan pengalaman Kottelat di atas,

diapulr agak sedikit ragu, karena sudah tidak pernah
he clanau ini lagi sejak tiga tahun yang laiu.

perjalanan kami ke Danau Lantoa cukup iancar. Di Teluk

i(esulitan untuk mendapatkan orang yang

ada sebuah pondok tempat orang mengumpulkan rotan

Lengkona, yang semasa kunjungan Kottelat hanya

clapat mengalrtar ke danau Lantoa juga dialami oleh

atau kayu, saat

Kottelat ( 1990b). Kottelat menyebut danau ini dengan
Wa'uvontoa, disebutkan ada pula yang menyebutnya

perrnanen. Apabila dahulu Kottelat harus melewati
jalan setapak unfuk menuju Danau Lantoa, saat ini

Lawontoa, namun menurut keterangan penduduk
sekitar, danau tersebut dari dulu hingga kini mereka
sebut Lantoa, hingga kami rasa lebih arif rasanya
apabila kita menghormati dan mengembalikan pada

jalan sudah cukup lebar untuk dilalui kendaraan beroda

namanya sejak awal.

Dilaporkan oieh Kottelat (1990b) bahwa
perjalanan menuju D Lantoa cukup sulit karena harus

ini ada beberapa nimah panggung yang

empat, sekalipun masih berupa jalan tanah.
Keterangan yang diperoleh menyebutkan ada dua
pengusaha kayu yang memiliki wilayah sekitar
Lengkona, satu menguasai wilayah sebelah kiri.jalan
utama dan safu lagi menguasai sebelah kanan yaitu
daerah sekitar Danau Lantoa. Kebetulan

huk yang

jalan setapak. Seolah ikut mengantar, hujanpun

kami jumpai adalah milikpengusaha kui jalan, sehingga

selah-r

lnengiringi kepergian mereka ke danau tersebut,
sehingga .1alan setapak tersebut berubah menjadi

kami hanya ikut sampai persimpangan jalan, kami
duduk di atas karung-karung nmput pakan kerbau

sungai kecil yang menghambat perjalanan, belum lagi

(Gambar 3). Kerbau di sini sangat kuat, gemuk, suka
berendam dan menyelam sambil makan mmput di

n'relal-ri

tlitailbah clengan duri rotan yang sering dryumpai di
sepanjang perjalanan. Setelah mencapai danau

danau, rumput tersebut banyak telur ikan dan moluska

dilaporkan bahwa kabut yang tebal menutupi

yang menempel hingga merupakan asupan proteia bagi

sebagian besar danau dan udaranya dingin. Setelah

si kelbau. Tugas utamanya adalah menarik kay'u yang

memperbarki gubuk yang ada, dan makan malam

sudah ditebang dari dalam hutan.

tersebr,rt,

ala'prirnitil. malam

tersebut dilakukan koleksi dengan
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Sekalipun jalan menuju Danau Lantoa sudah

menlusuri danau yang dasarnya ditutupi oleh lumpur

jalan raya, namun terasa cukup melelahkan karena

yang sangat tebal lapisannya (lebih dari 5 meter).

kami harus berulangkali naik-turun bukit sebelum
akhirnya mencapai danau tersebut. Hal yang tidak

Sekembalinya kami di Danau Towuti, ternyata disambut

dengan hujan lebat dan kabut yang tebal, sekeliling

mengherankan karena Danau Lantoa merupakan yang

kami putih semua, sehingga kami harus sangat berhati-

bak

(Kottelat,

89b). Seperti

hati. Rencana semula untuk langsung ke Desa Timampu

halnya Kottelat, perjalanan kami juga diiringi hujan,

kami batalkandan kami menginap kembali di DesaBeau,

namun hanya gerimis yang seolah menerima kami dan

esok paginya kami kembali ke Timampu.

tertinggi letaknyayaitu

5

86 m dpl

I9

memberi kesejukan hingga lebih memudahkan kami dalam

menempuh perjalanan yang berat. Dapat dibayangkan

Danau Masapi

kesulitan yang dihadapi apabila tengah hari itu matahari

Setelah beristirahat satu hari, kami berencana

memancarkan sinarnya, kami akan terpanggang saat naik-

untuk melakukan perjalanan ke D. Masapi. Kami harus

turun bukit yang seolah tidak ada habisnya. Di suatu
puncak bukit, terdapat suatu areal hutan pinus yang
cukup luas. Setelah beristirahat beberapa kali dan rasa

mencari.tukang perahu dan penunjuk jalan yang
pernah pergi ke danau ini. Beruntung esok harinya
kedua orang tersebut datang, sehingga kami dapat

letih yang mendera kaki, akhimya sampailah kami di danau

segera berangkat ke Danau Masapi. Kami menyusuri

yang terletak di puncak pegunungan ini.

tepi Danau Towuti, kemudian menyandarkan ketinting

Di tepidanau dijumpai

.

satu pOndok penebang

di daerah Mongi, dari sini kami mirlai berjalan kaki.

kayu, sebuah truk yang rusak teronggok dekat tepian.

Kami berjumpa dengan serombongan orang dari desa

kebetulan hari itu libur hingga kami dapat menemui

dekat Beau, yang hendak pergi ke danau itu pula untuk

mereka. Kami beristirahat sejenak untuk makan siang.

menangkap ikan masapi atau sidat, hingga kami pergi

Setelah itu koleksi dilakukan dengan menggunakan

bersama. Namun langkah dan gerak mereka lebih cepat

'electric fishing' disisi

kiri

danau. Dengan

menggunakan satu-satunya perahu di danau ini, kami

hingga mereka beberapa kali mendahului untuk
kemud ian menunggu kami.

Gambar 3. Salah satu alat transportasi menuju Danau Lantoa adalah truk pengangkut kayu milik pengusaha kalu
(a); Danau Lantoa dari sisi barat daya (b); Ikan-ikan yang berhasil dikoleksi: T. celebensis (c), Monopterus
albus (d) dan Glossogobius matanensrs (e).
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Berbeda halnya dengan perjalanan ke

pulau kecil, yang tidak diketahui namanya. Setelah

Lantoa, perjalanan ke D Masapi jauh lebih sulit.

beristirahat sejenak sambil makan siang, kami melakukan

Meskipun Danau Masapi terletak di ketingian yang
lebih rendah dari Danau Lantoa yaitu 434m Vs 586 m

koleksi dengan menggunakan 'electric fishing' dan

dpl (Kottelat, 1989) namun .ialannya benar-benar
merupakan jalan setapak yang licin dan keras. Di
beberapa tempat kami jumpai lubang yang dalam,
rupanya itujejak kayu yang diseret oleh kerbau, dari
lubang sedalam lebih dari tinggi orang dewasa itu,
bisa diperkirakan besarnya kayu yang ditebang

menggunakan perahujukung, kami pergi ke outletyaitu

tersebut. Kami juga harus melalui beberapa sungai,
sedang pada pendakian terakhir terdengar suara air

malam.

teljun, yang kami periksa pada saat kembali, tingginya
mencapai lebih dari l5m. Di hutan yang masih bagus

ini terlihat banyak pohon damar. Kadang penduduk
datang untuk mengumpulkan damar yang dijual
seharga lebih.kurang Rp 2000,-/kg
Setelah mendaki selhma lebih kurang

berhasil memperoleh Oryzias marmoratus. Dengan
Sungai Pongkeru, yang berarus deras dan berbatu.
Koleksi di sungai ini hanya mendapatkan satu jenis

ikan yaitu Channa striata, dengan ukuran sangat
beragam, dari kecil sampai besar. Sebagian dari hasil
koleksi ini dibakar dan direbus untuk teman makan
.Malam harinya, sebagian dari kami menginap
. di pondok bersama dengan.rombongan pencari ikan

dan sebagian lainnya di tenda. Tengah malam,

itu beroperasi dengan menggunakan
perahu jukung yang diberi "sayap" sebagai alat
rombongan

keseimbangan, dengan alat penerangan.petromak dan
4

jam dan

beristirahat beberapa kali, sampailah kami di tepi Danau

tombak yang panjang, mereka beraksi. Satu perahu'
terdiri dari tiga orang, satu juru mudi, yang bertugas

halnya D Lantoa, ukurannya relatif kecil, sehingga tepi-

mendayung perahu, satu orang berdiri di depan
bertugas menombak ikan, orang ketiga ditengah,

tepinya tampak jelas. Di sebelah Utara tampak sebuah

mengumpulkan perolehan

Masapi. Danau yang membulat bentuknya ini seperti

ikan. Pagi harinya kami

Gambar3. Berpose sejenak sebelum mulai mendaki menuju D Masapi, tongkatyang dipegang oleh Bapak Dr.
Soetikno (ketua tim) dan Pak Ganing (pembantu lapangan) adalah tombak untuk menangkap ikan sidat
(a); Danau Masapi, danau kedua tertinggi di antara ke lima danau (b), perahu yang diberi 'sayap' untuk
menombak ikan masapi (c) dan sebagian perolehan hasil tangkapan, gabus, Channa striata danmasapi
atau sidat, Anguilla sp (d) .
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hhat hasil perolehan semalam. Temyata memang

sesuai derlgan namanya, Masapi yang berafti ikan
sidat, perolehan sidatnya banyak sekali selain gabus

Selatan

kali perjalanan tersebut berhasil clikoleksi

1

6

jenis ikan

dad 7 familia, seperti yang tercanftim dalam Tabel

1.

ikan asap. Biasanya mereka tinggai selama sekitar satLl

Dari 17 jenis ikan yang dikoleksi di Danau
Mahalona tersebut di atas, 12 jenis di antaranya
merupakan ikan endemik yang hanya dlurnpai di
kompleks ke lima danau ini, empat jenis lainnya yaitu
Aplocheilus panchax, Glossogobius intermedius,
Anabas testttdineus dan Channa striata bukan

nringgu, setelah ikan terkumpui banyak, mereka

merupakan ikan asii atari dengan kata lain mempakan

rnelnbar,r'a clan nrenjualnya ke desa, dikatakan, di desa

ikan pendatang, sedangkan satu jenis Mugilogobius

tentunya. Sr-ratu hal yang menarik adalah mereka
nrenyatllkau ikan-ikan ini dari kepala ke ekornya
nrenjadi suafr-i bentuk lingkaran, kemudian mengikat
dan r.nenggantlrngnya di dekatperapian, hingga jadilah

ikan asap

u-ri

drjual dengan harga sekitar Rp 5000,-/kg.

Setelah makan pagi, koleksi dengan electric

sp

belum diketahui secara pasti. Dengan demikian ikan

pendatang ini mulai memasuki danau ini setelah tahun

hshrng lagi beberapa saat, lalu kami mernbongkar tenda

1990, karena Kottelat ( 1990a) menyatakan

dan kernbali. Dalarn perjalanan pulang, kami
rnerrgoleksi lkan Nornorhamphus towoeti di sebuah

kegembiraannya karena tidak ada satupun ikan

tidak diketairui namanya (dalampeta tidak

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ikan

sr"rngai 1'ang

pendatang di danau ini saat ia melakukan penelitian.

acla dan per-nbantu lapanganpun tidak tahu). Dalam

di danau ini sudah tidak sebanyak tahun lalu, dimana

peljalanan pulang dada terasa lapang sekali oleh

tampak ikanberenang di sekeliling ketinting, danbam

kalena perasaan lega telah melakukan napak tilas
scrnua, kelima danau yang ada di wilayah ini. Suatu

bagaimana kondisinya saat itu, tentu hutannya masih

jaring ditebar sudah banyak ikan yang
tertangkap. Keadaan ini diduga diakibatkan oleh
kegiatan penebangan kalu yang meningkat, dengan
berlalu-lalangnya ketinting serta bertambahnya
pondok-pondok di tepi danau, yang tentunya akan

benar-benar asli, dengan segala hewan yang ada

menangkap ikan di danau untuk lauk mereka.

ha I yang

pemah dilaL-ukan oleh Rudolf Woltereck iebih

clari setengah abad yang lalu. Bisa dibayangkan

sebentar

sepefti anoa, babi rusa, ben-rang dan lain-1ain. Selama

Wawancara dengan penduduk setempat

dna taliun melakukan koleksi di wilayah ini, kami belum

diperoleh keterangan bahwa di danau ini juga dijumpai

pemah menlumpaiienis-jenis mammalia tersebut, yang

clilaporkan oleli penduduk pernah ada.

ikan nras, Cyprinus carpio dan lele, Clarias sp.
Namun dari dua kaii koleksi kami tidak berhasil
mendapatkan kedua jenis ikan tersebut. Hal serupa

Koleksi ikan

dr.lumpai di Danau Towuti, kami tidak pernah berhasil

Keanekaragaman Jenis Ikan di D M4hqle44
Pada perjalanan pertama pada bulan Maret
2002 dipeloleh T jenis ikan dari 3 familia. Koleksi ini

mendapatkan keduanya, diperkirakan karena kedua

mendapatkan 1umlah jenis yang sedikit, namun jumlah
spesirnennya sangat banyak yaitu sekitar 912 ekor.

dasar, sehingga jaring kami tidak pernah dapat

.jenis kecil karena kami menggunakan saflr
l.nacanr aiat yaitu jaring dengan empat mata ukuran
yartr-r 7"', 1". 1714" dan lll2", sehingga ikan yang

ikan itu menempati relung yang lebih dalam dan sesuai

dengan struktur mulut, keduanya merupakan ikan
memerangkap mereka.

Adapun Sistematika Ikan dari Danau

Jum1a1.r

tinggi baclannya kecil tidak dapat terperangkap.
l(e kurangan

ini dieliminasi pada perjalanan kedua, Juli

2003 yang menggunakan'electric fishing' dan jai-ing

lalva sehingga dapat terkoleksi jenis-jenis kecil seperti

Totrtittotrga sangtticauda dan T. aurea serta
1r'l

t t

g

ilo

go

b i t ts l a t iJi' o ns .

Dengan demikian dari kedua

Mahalona berdasar urutan fiiogeninya adalah sebagai
berikut:
Ordo Cyprinodontiformes

FamiliaHemrhamphidae
1. D ermo

genys me garr lt amp /ttts

FamiliaOryziidae
2. Oryzias marmoratus

Familia Aplocheilidae
3. Aplocheiltts panchax
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Familia Channidae

arnilia Telmatherinidae

17. Channa striata

4. Telmatherina celebensis
5.

T.

Keanekaragaman Jenis Ikan di Danau Lantoa dan

bonti

6. Pnrarherina cyatrea
7 . P.

Masapi

Informasi keanekaragaman jenis ikan di dua

striata

70. Tominanga aLffea

ini tidak banyak diketahui. Kottelat
(1990b) mendapatkan 3 jenis ikan yaitu Oryzios
mdrmoratus, Glossogobius kecil dan anakan

71. T. sanguicauda

Paratherina labiosa dari Danau Lantoa. Kami

danau kecil

8. P. wolterecki
9. P. lubiosa

berhasil mengoleksi 4 jenis ikan pada saat koleksi di

Ordo Perciformes

D Lantoa, yaitu Oryzias marmoratus, Telmatherina

Fan-Lilia Gobiidae

12.

G lo s s o gobius

matanens is

73. G intermedius
1.

4. Mugilo gobius latifr"ons

15. Mugilogobius sp

dideskripsi oleh Aurich

( I 93

5) berdasarkan specimen

dari danau ini, meskipun demikian kami berhasil

Familia Anabantidae
1

celebensis, Glossogobius matanensis dan
Monopterus albus (Tabel 2). Namun kami tidak
berhasil mendapatkan Paratherina labiosa yang

6. Anabas testrtdineus

Tabel 1. Keanekaragaman jenis ikan di Danau Mahalona dari hasil dua kali koleksi (Maret 2002 dan Juli 2003).

FAMILIA
Hcnrirhamphidae
Oryziidae

Aplocheilidae
l'el nrath crin idae

I
2
3
4

Danau Mahalona

SPECIES

NO

34
++

Dermogenys meganhamphus

++

Oryzias nlarmoratus

+

Aplocheiluspanclr*x*

+

+

Telnnthct'irmceleberrsis

+

++

5

T. bonti

6

Paratherina labiosa

+

7

P. striata

+

8

P. wolterecki

+

9

P. cyanea

+

l0

Tominanga sanguicauda

il

T. aurea

12

M. Lati/i"ons

+

l3

Mugilogobius sp

+

14

G loss ogo bius matanens is

+

15

G. intermedius*

+

Anabantidae

l6

Anabas testudineus*

+

Channidae

17

Channa stilata*

+

Gobiidae

Kelerangun;

-

l-ol<asi penganrbilarr il<an di Danau Mahalona: 1. lnlet dan Sungai Petea,
5. OLrt let l<e S. Ton-rinanga,6. Sungai Tiga, anak S. Tominanga.
Yang dicetak tebal adalah jenis-jenis ikan pendatang

2.

S. Parvoso,3. S. Helai,

,4.

S. Kaloa,

39

Renn.1' ftsya1n

Hadiaty s/ a/ - Koleksi lkan di Danau Mahalona, Lantoa dan Masapi, Sulawesi Selatan

Mahalona. Sistematika jenis-jenis ikan yang ditemukan di ketiga
danau tersebut secara filogeni
di
OrdoAnguiliformes
tepr danau telah menebarkan bibit mujair
(Oraocltronris mossantbicus) dan lele (Clarias sp) di
FamrliaAnguillidae:
. Anguilla sp
clarrarr sekitar tahun 2001, namun kami tidak berhasil
Ordo
Cyprinodontiformes
ke
danaunrendapatkannya. Tindakan introduksi ikan
FamiliaOryziidae
danau sangat mernbahayakan keberadaan ikan-ikan
2. OryziasmarmorutLts
untuk
errdemik yang hidup di danau ini, terutama
jenis-1enis ikan karnivor seperti lele atau gabus,
OrdoSyrbranchiforrnes
Familia Synbranchidae
kalena brsa menjadi predator bagi telur-telur, anakan
3. Monoptertrs Qlbus
bal.rkan juga ikan asli dewasa yang notabene
Perciformes
Ordo
kecil
dibandingkan
memang
relatif
lebih
uliurannya
Famtlia Channidae
clengan kamivol tersebut. Hal ini secara tidak sengaja
(Channa
gabus
4. Channa striata
memperoleh
ikan
diketahui saat kami
nrendapatkannya di Danau Towuti dan

Selain itu, penebang kayu yang membuat pondok

:

1

tt'iuta) terperangkan dalam j aring di Danau Towuti,
sanrar-saniar terlihat dalam perutnya ada ikan, saat

.s

KESIMPIJIAN
kami sektio ternyata dr dalamnya ada dua ekor ikan
Darihasilpenelitiandankajiandiatasdapat
yang
merupakan
ikan
Tclmutheritta celebensis,
disimpulkanbahwa:
endemik di Danau Towuti, Mahalona dan Lantoa.
Bila dilihat dari laporannya dan kemudian 1. Di Danau Mahalona dijumpai 12 jenis ikan
endemik yaitu D. megarrhamphus, O.
clilakukarr personal komunikasi via email, Kottelat
marmoretus, T. Celebensis, T bonti, P labiosa, P
tiilak pernah pergi ke Danau Masapi ini. informasi dari
masyarakatnrengatakanbahwaisidanauhanyalahikan striuta, P cyanea, P wolterecki, T sangtticattda,
T aurea, M latifrons dan G matanensis.
gabrrs (Cfta nna striata) dan masapi atau sidat

(Anguilltt sp). Namun ternyata kami berhasil
nrerrdapatkan jenis lain di danau ini yaitu Oryzias
iltennorutlts (Tabel

Tabel

2).

2.

DiDanauLantoadrjumpai4jenisikanendemik
yaifi O. marmoratus, T. Celebensis, P labiosa
dan G matanensis.

2. Keanekaragaman ikan di Danau Lantoa

and Masapi.

stations
Kemah Outlet
'/
?
1. Anguilla sp
Angurllidae
+
2 Oryziasnlarmoratus +
Oryzirdae
+
Telrratherinidae 3 Telnntherina celebensis +
labiosa
#
#
Paratlterina
+
?
Synbranchidae 4 Monopterusalbus
?
5 Glossogobius rnatanensis +
Gobiidae
'l
?
Channidae
6 Channa striata
FAMII,IA

NO

SPECIBS

KcleronguLt:

+
#
'l
*
-
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dan dikoleksi
dilaporkan ada
dipertanyakatr
terlrhat namun tidak dikoleksi

acla

tidak dijLrmpai

Lantoa

Masapi

stations

Kemah

outlet

*
+
'?

')

?

+

?

+

+
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3. Di Danau Masapi hanya ada satu jenis ikan
endenrik yaitu O. illarmoratLts.

4.

5.

Kor.rdrsi lingkungan sekitar danau sangat

l, Juni 2004

Mun'im dan Sopian Sauri dari Puslit Biologi, juga Pak
Ganing dan Pak Jalak dari Soroako, Pak Mas'ud dan

nremprihatinkan, terutama D Mahalona dan
Lantoa, dimana penrbalakan sudah jauh masuk

PakArsung dari Timampu atas kerjasama dalam sukaduka selama melakukan ke4a lapang.
Penulis juga mengucapkan terimakasih pada

di sekeliiing ke dua danau tersebut. Lingkungan

Dr. Maurice Kottelat yang telah memberikan reprint-

di sekitar D Masapi masih cukup bagus,
kemungkinan karena wilayah ini sulit dicapai dan

reprintnya, serta Ms. Susan Jewett dan Dr. Lynne
Parenti, kurator dari NMNH Smithsonian Institution,

lelatif lebih tinggi dibanding kedua danau

Amerika yang telah memberikan literatur-literatur lama

lainnya. Yang paling parah kondisinya adalah

yang diperiukan dalam rangkaian penulisan hasil-hasil

D Mahalona yang tanahnya relatif datar dan

penelitian dari danau-danau di Sulawesi ini.

dapat dicapai melalui jalan darat dari berbagai

Terimakasih ditujukanpula pada Dr. Helen K Larson,

arah.

kurator ikan dari Northern Teritory Museunl Australia

Ikan pendatang sudah ada seperti gabts (Channa

yang telah mengirimkan buku hasil revisinya pada jenis

striata), mata tiga (Aplocheilus panchax), mas
(C1, pri n us c cu"pio), kosa (An ab as testudineus),

Mugilogobius spp dan juga pada Fabian Herder Dipl.
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