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Tujuan penelitian Untuk mengetahui potensi jenis, indek nilai penting vegetasi mangrove dan 

mengetahui pola zonasi mangrove 

Penelitian ini dilakukan pada petak 34A dengan luas 30,4 Ha dan dilaksanakan pada bulan 

April 2006. yaitu di kawasan KPH Probolinggo BKPH Taman Barat Perum Perhutani Unit II 

Jawa Timur.  

Metode yang digunakan dalam pengukuran dan pengamatan vegetasi mangrove adalah 

dengan menggunakan cara membuat jalur/transek dengan intensitas sampling 10%. Pada 

petak ukur dengan ukuran (20x20) m2 tersebut tingkat pohon, dibuat petak yang lebih kecil 

dengan ukuran (10x10) m2 untuk pohon tingkat tiang. Sedangkan pada petak ukuran (5x5) 

m2 dikumpulkan data tingkat sapihan dan pada petak ukuran (2x2) m2 dikumpulkan data 

tingkat semai. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kawasan pantai utara Jawa Timur KPH 

Probolinggo BKPH Taman Barat didapatkan 13 jenis vegetasi dari 5 famili dari berbagai 

petak dan jalur. Pada penelitian yanng dilakukan dapat dlihat jenis hutan mangrove jenis yang 

mendominasi dan berpotensi di kawasan tersebut salah satunya adalah jenis Sonneratia sp dan 

jenis Bruguiera sp, untuk jenis lainnya tidak terlalu mendominasi ada kemungkinan hidupnya 

hanya mengelompok. Jenis vegetasi yang memiliki nilai INP tingkat pohon adalah jenis S. 

alba, pada tingkat tiang juga sama jenis dengan tingkat pohon,untuk tingkat sapih memiliki 

INP besar jenis B. clyndrica dan INP pada tingkat semai jenis B. sexangula Tidak banyak 

bahwa dikatakan hutan mangrove merupakan salah satu di fungsikan sebagai hutan penahan 

terjadi bencana alam atau abrasi air laut kedaratan.  

Secara umum terlihat pola zonasi hutan mangrove kawasan pantai utara BKPH Taman Barat 

KPH Probolinggo sebagai berikut: zona dekat dengan laut yaitu jenis S. alba J.E Smit dan 

Avicennia spp. Zona pertengahan yaitu jenis Rhizophora spp. Zona dekat darat yaitu jenis 

Excoearia agallocha L 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dan 

perlu diadakan rehabilitasi diketahui juga hutan memiliki peranan yang besar dalam 

kehidupan. 

 


