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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Merak Hijau (Pavo muticus) Terdahulu 

Populasi burung merak hijau yang dijumpai selama pengamatan di daerah 

Bekol sebanyak 38 ekor (rata-rata perjumpaan 9,5 ekor/hari) yang terdiri dari 12 

ekor jantan dan 26 ekor betina dengan perbandingan kelamin (sex ratio) sekitar 1 : 

2,2. Sementara itu, perjumpaan burung merak hijau di daerah Bama sebanyak 37 

ekor (rata-rata perjumpaan 8,5 ekor/hari) yang terdiri dari 16 ekor jantan, 18 ekor 

betina, dan tiga ekor tidak dapat diidentifikasi jenis kelaminnya karena hanya 

terdengar suaranya saja (Takandjandji M dan Reny Sawitri, 2010). 

Hutan alam kawasan konservasi di Resort Bekol dan Bama, TN Baluran, 

Jawa Timur merupakan habitat burung merak hijau terdiri dari kawasan terbuka 

seperti savana, hutan musim, dan hutan pantai. Kondisi lokasi penelitian relative 

datar dengan ketinggian sampai dengan 55 m dpl, digunakan sebagai habitat untuk 

mencari pakan, tempat minum, dan tempat tidur atau istirahat pada siang hari. 

Secara umum habitat untuk mencari pakan didominasi oleh tumbuhan bawah 

berupa rumput-rumputan dan semak sedangkan tempat tidur maupun istirahat 

didominasi oleh pohon-pohonan dengan ketinggian tempat bertengger sekitar 4-

25m. 

Keberadaan jenis burung ini sudah sangat jarang atau sudah hampir punah. 

Penyebab merosotnya populasi burung merak hijau terutama disebabkan 

penangkapan oleh masyarakat, selain penyusutan atau konversi lahan dan 

rusaknya habitat. Penangkapan burung merak hijau dipacu oleh potensi yang 

dimiliki satwa langka tersebut, seperti keindahan bulu, suara yang merdu, 
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keunikan bentuk dan tingkah laku, oleh karena itu jenis burung ini tergolong 

langka dan bernilai ekonomis tinggi. Keindahan yang dimiliki jenis burung ini 

merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai bagian jasa lingkungan 

suatu kawasan. Populasi burung merak hijau di alam semakin menurun dengan 

semakin banyaknya kawasan hutan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, 

perladangan, dan pemukiman penduduk; disamping itu, perburuan terhadap jenis 

burung ini semakin tinggi, sehingga akhirnya populasinya semakin menurun. 

Populasi burung merak hijau di TN Baluran pada tahun 2007 sebanyak 70 ekor 

dengan nisbah kelamin 1 : 4 (Yuniar, 2007) 

Dalam penelitiannya yang berjudul Tingkah Laku Reproduksi Merak 

Hijau (Pavo muticus) pada Umur yang Berbeda di UD. Tawang Arum Kecamatan 

Gemarang, Kabupaten Madiun. Materi yang digunakan adalah 3 ekor merak hijau 

jantan, masing-masing 1ekor merak jantan berumur 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. 3 

ekor merak hijau betina, masing-masing 1 ekor merak betina berumur 4 tahun, 5 

tahun dan 10 tahun. Di dapat hasil bahwa merak hijau yang berumur 10 tahun 

lebih banyak memperlihatkan aktivitas reproduksi dibanding dengan merak hijau 

jantan lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal 

dari merak hijau jantan, berupa kerja hormone dan pakan. Frekuensi tingkah laku 

mendekat lebih banyak dilakukan oleh merak hijau berumur 10 tahun 

dibandingkan dengan merak hijau jantan lainnya, yaitu 2,5 kali. Merak hijau 

jantan yang berumur 4 tahun hanya melakukan aktivitas mendekat sebanyak 1 

kali, sedangkan merak hijau jantan berumur 5 tahun sama sekali tidak melakukan 

aktivitas mendekat. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada merak 

hijau jantan pada umur 4, 5 dan 10 tahun tidak terlihat adanya tingkah laku 
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perkawinan atau mating. Hal ini dapat dikarenakan merak hijau yang berumur 5 

tahun betina sudah bertelur terlebih dahulu sehingga tidak mau untuk dikawini 

kembali. Merak hijau yang berumur 4 dan 10 tahun juga tidak mendapatkan 

respon positif dari merak hijau betina diperkirakan karena sudah bertelur. Merak 

hijau betina yang sudah bertelur akan memberikan respon negative pada merak 

hijau jantan yang melakukan display. Faktor yang dapat menyebabkan merak 

hijau betina tidak mau melakukan aktivitas kawin salah satunya dipengaruhi oleh 

faktor internal, yaitu hormone reproduksi merak hijau betina (Nareswari, 

Samsudewa, dan Ondho, 2015). 

2.2 Taman Nasional Alas Purwo 

2.2.1 Letak dan Aksesibilitas Taman Nasional Alas Purwo (TNAP)  

Terletak pada ujung Tenggara P. Jawa (114 0 20 ' 16 " - 114 0 36 ' 00 " 

Bujur Timur dan 8 0 26 ' 45 " - 8 0 47 ' 00 ") Lintang Selatan. Dari Banyuwangi 

berjarak sekitar 60 km yang dapat ditempuh oleh kendaran roda empat. TN AP 

memiliki luas areal sekitar 43 420 ha yang dibatasi sebelah Timur oleh Selat Bali 

dan sebelah Selatan oleh Samudra Hindia. Sebelah Barat dari taman nasional ini 

dibatasi II- 6 oleh Teluk Grajagan dan hutan produksi KPH Banyuwangi 

Selatan.Di sebelah Utara dari taman nasional alas Purwo dibatasi oleh teluk 

Pangpang, Desa Sumber Beras, Kedungrejo, Kedungsari, Purwosari, Purwoharjo 

Grajagan dan desa Saneporejo. Menuju TNAP dari Kota Banyuwangi berjarak 

sekitar 60 km ke arah Selatan yang dihubungkan dengan jalan darat (BTNAP, 

2007).  
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2.2.2 Geologi, Topografi dan Tanah Formasi Geologi dari TNAP 

Terdiri atas batuan sedimen alluvium dan miose facies batuan gamping 

yang tersebar cukup luas di kawasan taman nasional. Batuan miosen meliputi 

Semenanjung Purwo bagian Timur, Selatan, Barat, Tanjung Sembulungan dan 

areal lainnya merupakan endapan alluvium. Topografi TNAP datar (0-8%) seluas 

10 554 ha, sampai landai (8-15%) seluas 19 474 ha di bagian Barat, Bagian 

Selatan kawasan bergelombang (15- 25%) seluas 11 091 ha mulai dari Tanjung 

Sembulungan sampai Watu Pecah, sedangkan yang berbukit (25-40%) seluas 2 

301 ha di sekitar Linggamanis. Ketinggian TNAP berkisar antara 0 – 322 m dpl 

dengan Gunung Linggamanis (322 m dpl) merupakan bagain yang tertinggi. 

Terdapat empat golongan tanah di Taman Nasional Alas Purwo yaitu tanah 

mediteran coklat dan litosol dengan bahan induk endapan kapur seluas 2 106 ha 

dengan penyebaran di Semenanjung Purwo, Regosol dengan bahan induk endapan 

pasir seluas 6 238 ha tersebar di sepanjang pantai Kayuaking sampai Segara 

Anakan, Grumusol kelabu dengan bahan induk liat seluas 379 ha meliputi areal 

Rawa Jalak, Rawa Sarig, Rawa Turunan Ajag dan Rawa Terusan serta tanah 

Alluvial hidromorf dengan bahan induk liat seluas 34 697 ha yang tersebar luas di 

kawasan taman nasional Pola jaringan sungai berbentuk radial, sungai yang 

terdapat di kawasan Taman Nasional Alas Purwo berupa sungai kecil dengan 

lebar < 10 m dan panjangnya kurang dari 5 Km. Jumlah sungai kecil tersebut 

cukup banyak (73 buah). 

2.2.3 Iklim Dan Curah Hujan 

Iklim Berdasarkan klasifikasi tipe curah hujan Schmidt & Ferguson, 

kawasan Taman Nasional Alas Purwo tergolong ke dalam tipe curah hujan C dan 
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D dengan curah hujan berkisar antara 1000 – 1600 mm/tahun. Musim 

kering/kemarau terjadi umumnya pada bulan Mei hingga Oktober, sedangkan 

musim penghujan pada bulan Nopember hingga April (BTNAP, 2007). II- 7 

Musim kering di taman nasional ini berpengaruh terhadap pergerakan satwaliar. 

Air merupakan faktor pembatas yang penting di taman nasional ini. Selama 

musim kemarau satwaliar bergerak di sekitar sumber air, tetapi pada musim 

penghujan satwa liar tersebar ke berbagai tempat. 

2.2.4 Flora Dan Fauna 

Flora dan Fauna Di Taman Nasional Alas Purwo terdapat berbagai formasi 

hutan yang berkembang di areal tersebut yaitu hutan payau, hutan pantai, hutan 

bambu, hutan hujan dataran rendah, padang perumputan serta hutan tanaman. Tipe 

vegetasi yang terdapat pada formasi tersebut sangat berkaitan dengan jenis satwa 

liar yang dapat ditemukan seperti burung, mamalia dan reptilia (Departemen 

Kehutanan, 2008).  

a. Hutan Payau (mangrove) 

Formasi mangrove terdapat sekitar teluk Grajagan (Segara Anak) dengan 

luas sekitar 1000 ha. Vegetasi di mangrove agak khas dengan keanekaragaman 

jenis tumbuhan yang rendah. Jenis tumbuhan mangrove yang terdapat di TN Alas 

Purwo antara lain api-api (Avicennia marina (Forsk.) Vierh.), murbei (Morus alba 

L), perepat putih (Sonneratia alba J.E. Smith), perepat merah (Sonneratia 

caseolaris L.Engl.), bakau minyak (Rhizophora apiculata Bl), bakau hitam 

(Rhizophora mucronata Lamk), putut atau bakau daun besar (Bruguiera 

gymnorrizha Lamk.), tumu putih (Bruguiera sexangula (Lour.) Poir) dan nyiri  

(Xylocarpus granatum K.D.Koenig) serta dungun kecil/laut (Heritiera littoralis 
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Aiton). Daerah mangrove mendukung kehidupan jenis satwa liar seperti burung 

kuntul (Egretta spp.) bangau tong-tong (Leptoptilos javanicus), sedanglawe 

(Ciconia episcopus). Jenis mamalia yang dapat ditemukan di daerah mangrove 

adalah monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), kucing bakau (Felis 

veverrina) dan biawak (Varanus salvator). Pada musim tertentu Segara Anak 

didatangi beberapa jenis burung pantai migrant seperti gegajahan (Numenius 

spp.), dan Trinil (Tringa spp).  

b. Hutan Pantai 

Hutan pantai terdapat di bagian Selatan membentang dari Segara Anak 

(Grajagan) sampai dengan Plengkung, dari Plengkung hingga Tanjung Slakah. Di 

bagian Utara dari Tanjung Sembulungan hingga Tanjung Slakah. Lebar hutan 

pantai berkisar 250 – 300 m Tipe vegetasi yang umum pada formasi ini adalah 

putat air (Barringtonia racemosa (L.) Spreng), ketapang (Terminalia cattapa L), 

waru (Hibiscus tilliaceus L) serta nyamplung (Callophyllum inophyllum L). Jenis 

burung yang dapat dijumpai di daerah ini seperti kangkareng (Anthrococeros 

albirostris), pergam (Ducula aenea), elang laut (Haliaetus leucogaster), 

sedangkan jenis mamalia yang sering ke areal ini antara lain monyet (Macaca 

fascicularis), lutung (Trachypithecus auratus) dan babi hutan (Sus scrofa). Jenis 

reptilia yang sering ditemukan di hutan ini II- 8 adalah biawak (Varanus 

salvator). Selain itu beberapa jenis penyu bertelur di pasiran pantai taman 

nasional ini seperti penyu abu (Lepidochelys olivacea), penyu hijau (Chelonia 

mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu belimbing (Dermochelys 

coriaceae). 

c. Padang Perumputan 
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Padang perumputan di Sadengan yang merupakan merupakan padang 

rumput buatan, yang aslinya adalah tipe hutan hujan dataran rendah. Jenis rumput 

yang umumnya dominan di areal padang rumput tersebut antara lain lamuran 

merah (Dichantium coricosum L), rumput bede (Bracharia mutica Forssk), dan 

sorgum (Sorgum nitidum L), sedangkan jenis semaknya adalah rumput minjangan 

(Eupatoriun odoratum (L.) R.M.King & H.Rob.) dan telek telekan (Lantana 

camara L). Banyak jenis satwaliar yang menggunakan padang rumput terserbut 

antara lain berbagai jenis burung seperti kutilang (Pycnonots aurigaster), trucuk 

(Pycnonotus goiavier), jalak putih (Sturnus melanopterus), gagak (Corvus enca), 

srigunting (Dicrurus macrocercus) serta merak hijau (Pavo muticus). Jenis 

mamalia yang dapat ditemukan di padang rumput ini adalah rusa (Cervus 

timorensis), banteng (Bos javanicus), babi hutan (Sus scrofa) dan kadang ajag 

(Cuon alpinus.)  

d. Hutan dataran rendah  

Hutan alam dataran rendah ini merupakan formasi vegetasi yang paling 

luas di kawasan TN Alas Purwo. Jenis vegetasi yang umum dijumpai pada tipe 

hutan ini termasuk pohon duhu (Dracontomelon mangiferum (Blanco) Merr. & 

Rolfe), pohon binong (Tetrameles nudiflora R.Br.), kelumbuk (Sterculia 

campanulata (Blanco) Merr), benda (Artocarpus elastica Reinw. ex Blume), 

bayur (Pterospermum javanicum Jungh), majegau (Dysoxylum amooroides 

(Blume) Miq), pulai (Alstonia scholaris L. R. Br.), dan kanunu (Dryopetes ovalis 

J.J.Sm. ex Koord. & Valeton). Jenis burung di hutan gunung antara lain rangkong 

badak (Buceros rhinoceros), julang emas (Aceros undulatus), kangkareng 

(Anthracoceros albirostris), beo (Gracula religiosa) dan kecembang gadung 
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(Irena puella), sedangkan jenis mamalia yang dapat ditemukan di hutan ini adalah 

banteng (Bos javanicus), rusa (Cervus timorensis), lutung (Trachypithecus 

auratus), kijang (Muntiacus muntjak), jelarang (Ratufa bicolor), ajag (Cuon 

alpinus) serta macan tutul (Panthera pardus). 
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f. Hutan tanaman  

Hutan tanaman. Hutan tanaman merupakan hutan milik perhutani KPH 

Banyuwangi Selatan yang berbatasan dengan kawasan TNAP. Jenis pohon yang 

ditanam adalah jati (Tectona grandis linn.f.) dan mahoni (Swietenia macrophylla 

king) Taman Nasional Alas Purwo memiliki keanekargaman jenis satwaliar yang 

cukup tinggi baik dari klas mamalia, burung maupun reptilia. Tercatat 21 jenis 

mamalia, 215 jenis burung, dan beberapa jenis reptilia. 

2.3 Merak Hijau  (Pavo muticus) 

2.3.1 Klasifikasi Dan Morfologi 

Grzimeck (1972) menyatakan bahwa merak hijau (Pavo muticus) adalah 

sebagai berikut: 

Kerajaan  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Sub Filum   : Vertebrata 

Kelas   : Aves 

Sub Kelas  : Neomithes 

Ordo   : Galliformes 

Sub Ordo  : Galli 

Famili   : Phasianidae 

Sub Famili  : Pavoninae 

Genus   : Pavo 

Spesies  : Pavo muticus (Linnaeus, 1766) 

Merak Hijau (Green Peafowl) yang dalam bahasa ilmiah disebut Pavo 

muticus adalah salah satu dari tiga spesies merak yang terdapat di dunia. Satwa 
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yang terdapat di Cina, Vietnam dan Indonesia ini mempunyai bulu-bulu yang 

indah. Apalagi Merak Hijau jantan yang memiliki ekor panjang yang mampu 

mengembang bagai kipas. Merak Hijau (Pavo muticus) mempunyai bulu yang 

indah yang berwarna hijau keemasan. Burung jantan dewasa berukuran sangat 

besar, dengan penutup ekor yang sangat panjang. Di atas kepalanya terdapat 

jambul tegak. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan. Bulu-

bulunya kurang mengilap, berwarna hijau keabu-abuan dan tanpa dihiasi bulu 

penutup ekor. Mukanya memiliki aksen warna hitam di sekitar mata dan warna 

kuning cerah di sekitar kupingnya. 

Menurut Hernowo (1995) mendiskripsikan morfologi merak hijau pada 

tiga kelas umur sebagai berikut: 

1. Merak hijau dewasa : Secara umum berwarna hijau biru keemasan metalik. 

Panjang totalnya antara 1000-1180 mm untuk merak betina dan merak jantan 

memiliki panjang total antara 1220-1320 mm. Berat total merak hijau dewasa 

yaitu antara 3850-5000 gram. Jambul mengumpul berwarna hijau biru 

kecoklatan metalik. Panjang jambul antara 90-120 mm bagi merak betina dan 

120-140 mm unruk merak jantan. Taji berwarna hitam keabu-abuan dengan 

panjang antara 5-40 mm. Pada bagian samping atas muka berwarna biru laut 

sedangkan pada bagian samping bawah berwarna kuning. Paruh, tungkai, dan 

taji berwarna keabu-abuan. Leher, dada, punggung dan penutup ekor 

berwarna hijau biru keemasan metalik. Bulu ekor berwarna hitam kecoklatan. 

Bulu sayap berwarna hitam kecoklatan, dengan beberapa bulu primer 

berwarna coklat muda, serta penutup sayap berwarna biru tua metalik. Merak 

jantan dewasa memiliki bulu hias yang tumbuh di bagian atas mulai 
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punggung hingga pangkal ekor. Terdapat tiga type bulu hias yaitu bulu hias 

bola mata atau plong, bulu hias vi atau cawangan dan bulu hias pedang atau 

pedangan. Merak hijau betina tidak memiliki bulu hias. Bulu hias akan rontok 

setelah musim kawin selesai. Umur dewasa merak diperkirakan lebih dari 2 

tahun. 

2. Merak hijau muda : Secara umum sudah berwarna seperti merak hijau dewasa 

yaitu hijau biru keemasan metalik, tetapi tidak mengkilap dan agak kusam. 

Ukuran tubuhnya lebih kecil atau lebih pendek dari yang dewasa. Untuk 

merak jantan dewasa bila belum tumbuh bulu hias akan mirip dengan betina. 

Merak di kategorikan remaja pada umur atara 6 bulan hingga 2 tahun. 

3. Merak hijau anakan : Anakan merak hjiau berwarna dasar coklat kekuningan. 

Jambul tidak dimiliki merak hijau jawa yang baru menetas. Setelah anakan 

berumur 2 minggu jambul mulai tumbuh. Setelah 2 bulan warna bulu anakan 

mulai menghijau biru kecoklatan seperti merak hijau remaja. Ukuran merak 

hijau anakan lebih kecil dari merak hijau remaja. 

2.3.2 Habitat 

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebaran lokal merak hijau jawa 

adalah acak berkelompok, dimana satu kelompok biasanya berisi sampai 30 ekor 

burung merak hijau. Populasi merak hijau jawa lebih tersebar pada kawasan 

berhutan yang terdapat areal terbuka secara sporadik, terdapat tempat bertengger, 

dan tersedia air minum. Ukuran populasi yang kecil dengan sebaran lokal acak 

berkelompok merupakan keadaan yang umum populasi merak hijau di P Jawa 

(Balen dkk 1991, Hernowo, 1995). Secara umum sebaran lokal merak hijau jawa 
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tersebut sangat terkait dengan adanya sumberdaya yang sangat dibutuhkan oleh 

merak hijau jawa. 

Karakteristik tempat makan merak hijau jawa adalah tempat terbuka yang 

ditumbuhi oleh rerumputan dan semak serta dikelilingi oleh pepohonan. Merak 

hijau jawa menyukai mencari pakan di areal terbuka (Pattaratuma 1977, Mulyana 

1988, Ponsena 1988, Winarto 1993, Hernowo 1995, Supratman 1998, Palita 2002, 

Hernawan 2003, Rini 2005, Wasono 2005, Sumbara 2006, Yuniar 2007). Bentuk 

dari areal terbuka adalah padang rerumputan yang dikelilingi hutan, areal tumpang 

sari, savanna dan hutan yang memiliki rumpang paling sedikit 1 ha. 

Merak hijau jawa sebagai jenis burung yang tergolong herbivora dengan 

banyak memakan dedaunan, buah serta biji rerumputan serta semak. Berbagai 

jenis rumput (19 jenis) dan 16 jenis semak serta 16 jenis tanaman hortikultura 

serta 5 jenis buah dari pohon tercatat dimakan oleh merak hijau jawa di TNAP 

dan TNB. Merak hijau jawa merupakan polyphag species, yang berarti merak 

hijau jawa memakan memiliki kisaran pakan yang beranekaragam (Septania 

,2009). Merak hijau jawa memerlukan asupan pakan yang cukup banyak, karena 

ukuran tubuhnya cukup besar. Tempat minum merak hijau jawa tidak memimiliki 

kekhasan, yang penting terdapat air secara berkelanjutan, tidak asin dan bersih. 

Merak hijau jawa di TNAP dan TNB minum di sungai, cekungan air dan bak 

minum buatan. Pada musim kemarau, air tersedia terbatas di tempat-tempat 

tertentu saja. Merak hijau jawa terlihat mendatangi tempat minum setiap hari 

untuk minum meskipun jaraknya cukup jauh. 

Merak hijau jawa akan berteduh setelah hari mulai panas. Merak akan 

berteduh di pohon atau dibawah pohon yang teduh. Merak memilih pohon yang 
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rimbun tajuknya, sebagai kharakteristik pohon teduh. Pohon teduh atau tempat 

berteduh yang dipilih adalah yang tidak jauh dari tempat makan. Merak hijau jawa 

di TNB memilih pohon widoro bukol, pilang, asem, kesambi dan mamba sebagai 

pohon peneduh (Risnawati 2008, Yuniar 2007, Hernowo 1995, Mulyana 1988). 

Sementara itu di TNAP merak hijau memilih tempat berteduh pohon walikukun, 

laban, sonokeling, apak serta jati (Supratman 1998, Wasono 2005, Yuniar 2007, 

Risnawati 2008). 

Merak hijau jawa memilih pohon sebagai tempat tidur (Pattaratuma 1977, 

Mulyana 1988, Ponsena 1988, Hernowo 1995). Menurut Hernowo (1999), merak 

hijau jawa memilih pohon tertentu untuk bertengger tidur. Adapun kharakteristik 

pohon tidur adalah pohon yang tinggi (pohon mencuat), tidak rimbun tajuknya 

bahkan meranggas, percabanagan relative tegak lurus batang, tidak jauh dari 

pohon tidur terdapat tempat terbuka. Pohon yang disukai oleh merak untuk tidur 

di TNB adalah pohon pilang (Acacia leucophloea) dan gebang (Corypha Utan 

Lamk) yang telah meranggas (Risnawati 2008, Yuniar 2006, Hernowo 1995, 

Mulyana 1988, Pattaratuma 1977), sementara itu di APNP TNAP yang disukai 

untuk bertengger tidur adalah pohon apak (Ficus infectoria) (Supratman 1998, 

Wasono 2005, Yuniar 2007, Risnawati 2008). 

Merak hijau jawa jantan memilih untuk menari di tempat-tempat, berupa 

padang rumput, areal tumpang sari dan savana (Mulyana 1988, Winarto 1993, 

Hernowo 1995, Hernawan 2003, Yuniar 2007, Risnawati 2008). Tempat yang 

disukai untuk tempat menari adalah areal terbuka dimana merak betina mudah 

menemukan merak jantan yang menari atau tempat dimana jantan mudah 

melakukan tariannya. 
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Tempat bersarang merak hijau adalah tempat terbuka yang ditumbuhi oleh 

sesemakan (Mulyana 1988, Winarto 1993, Hernowo 1995, Hernawan 2003). 

Sering sarang dan telur terkena sinar matahari langsung bila sedang tidak dierami 

oleh merak betina (Winarto 1993, Hernowo 1995, Hernawan 2003). Bentuk dari 

sarang sangat sederhana dan kontak langsung dengan tanah. Terkena langsung 

sinar matahari dan kontak langsung dengan tanah adalah untuk membantu 

penetasan telurnya. 

2.3.3 Populasi Merak Hijau (Pavo muticus) 

Keberadaan jenis burung ini sudah sangat jarang atau sudah hampir punah. 

Penyebab merosotnya populasi burung merak hijau terutama disebabkan 

penangkapan oleh masyarakat, selain penyusutan atau konversi lahan dan 

rusaknya habitat. Penangkapan burung merak hijau dipacu oleh potensi yang 

dimiliki satwa langka tersebut, seperti keindahan bulu, suara yang merdu, 

keunikan bentuk dan tingkah laku, oleh karena itu jenis burung ini tergolong 

langka dan bernilai ekonomis tinggi. Keindahan yang dimiliki jenis burung ini 

merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai bagian jasa lingkungan 

suatu kawasan. Populasi burung merak hijau di alam semakin menurun dengan 

semakin banyaknya kawasan hutan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, 

perladangan, dan pemukiman penduduk; disamping itu, perburuan terhadap jenis 

burung ini semakin tinggi, sehingga akhirnya populasinya semakin menurun. 

(Takandjandji, 2010). 


