
 A. Ekologi Fisiologi 

(1) Secara umum hukum minimum menyatakan bahwa distribusi dan kelimpahan 

hewan akan dikendalikan oleh faktor lingkungan yang persediaannya paling sedikit. 

Faktor yang pasokannya paling sedikit itu disebut sebagai faktor pembatas 

(limiting factor). Di alam, sejenis hewan menjadi subyek kerja simultan semua 

faktor di dalam lingkungannya. Beberapa faktor lingkungan mempunyai pengaruh 

yang lebih besar daripada lainnya. 

(2) Kinerja individu pada kisaran faktor abiotik biasanya digambarkan sebagai kurva 

kinerja. Setiap individu hewan akan memiliki ambang bawah dan atas dalam 

kisaran faktor lingkungan tertentu. Di antara kedua batas tersebut, hewan dapat 

berfungsi secara efisien atau optimum. Fungsi tersebut akan berkurang, kemudian 

terhambat pada kondisi lingkungan yang ekstrim (maksimum atau minimum). 

(3) Ada dua adaptasi homeostasis yang ekstrim pada hewan, yaitu conformer yang 

mengijinkan kondisi tubuhnya berfluktuasi sesuai dengan kondisi lingkungan dan 

regulator yang memelihara kondisi tubuhnya tetap konstan pada kondisi 

lingkungan yang berbeda. Kebanyakan mahluk hidup berada di tengah, dan/atau 

memperlihatkan campuran keduanya. 

(4) Pada skala besar, yaitu daerah dengan perubahan lingkungan yang besar, iklim 

merupakan faktor kunci dalam menentukan distribusi spasial hewan di biosfir. 

Pengaruh iklim dapat bersifat lansung atau tidak langsung. Pengaruh langsung 

adalah kondisi lingkungan fisik yang tidak sesuai untuk kehidupan hewan. 

Sementara pengaruh tidak langsung adalah berupa kondisi iklim yang dapat 

mempengaruhi faktor-faktor biotik seperti produksi makanan hewan, keberadaan 

pesaing, pemangsa, dan lain-lain. 

(5) Dalam skala kecil, yaitu daerah dengan sedikit perubahan lingkungan, distribusi 

spasial individu-individu di dalam populasi ditentukan oleh distribusi sumberdaya 

dan interaksi antar individu dalam populasi. Pada skala lokal, pola distribusi 

juga disebut dispersi (dispersion). Ada tiga tipe dasar pola penyebaran lokal, yaitu 

(1) teratur, (ii) mengelompok, dan (iii) acak. 

(6) Individu-individu dalam populasi tidak hanya menyebar dalam ruang, tetapi juga 

dalam waktu. Penyebaran temporal dapat berkaitan dengan perubahan harian dari 
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terang dan gelap. Sementara itu, penyebaran temporal hewan lainnya dapat 

dikarenakan oleh perubahan suhu dan kelembaban, musim, siklus bulan, atau siklus 

pasang-surut air laut. Penyebaran hewan dapat pula berhubungan dengan periode 

waktu yang lebih panjang seperti siklus tahunan, tahap-tahap suksesi, atau 

perubahan evolusi. 

(7) Rabinowitz et al. (1986) memecah konsep kelangkaan menjadi tiga komponen 

yang mewakili aspek-aspek yang berbeda dari distribusi dan kelimpahan sejenis 

mahluk hidup, yaitu kisaran geografi, kelimpahan populasi lokal, dan 

kekhususan habitat. Ada delapan kombinasi yang mungkin muncul dari ketiga 

faktor tersebut, dan tujuh di antaranya mempunyai paling sedikit satu atribut 

kelangkaan. Jenis hewan yang mempunyai lebih banyak atribut kelangkaan 

umumnya berada pada resiko kepunahan yang lebih tinggi daripada hewan 

dengan satu atau tanpa atribut sama sekali. 
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