
B. Dinamika Populasi Hewan 

(1) Populasi adalah sekelompok individu sejenis yang terdapat di suatu daerah 

tertentu. Populasi dapat didefinisikan pada berbagai skala ruang. Bahkan seluruh 

individu sejenis dapat dipandang sebagai sebuah populasi. Beberapa populasi lokal 

atau deme yang dihubungkan oleh individu-individu yang menyebar disebut 

metapopulasi. Populasi sementara yang terdiri atas tahap tertentu dari daur hidup 

suatu organisme membentuk hemipopulasi. 

(2) Beberapa karakteristik populasi di antaranya adalah kepadatan, ukuran, dispersi, 

rasio kelamin, struktur atau komposisi umur, dan dinamika. 

(3) Tabel kehidupan adalah sarana terbaik untuk memberikan gambaran nyata dan 

sistematis mengenai kelangsungan hidup, natalitas, dan mortalitas dari individu-

individu hewan dengan umur yang berbeda. 

(4) Informasi lain yang dapat diperoleh dari tabel kehidupan adalah kurva 

kelangsungan hidup (survivorship curve). Kurva tipe I merupakan tipikal 

manusia dan beberapa mamalia besar. Kurva tipe II sesuai dengan sebagian jenis 

burung, serta sebagian besar reptil dan amfibia. Kurva tipe III diperlihatkan oleh 

berbagai jenis avertebrata dan ikan. 

(5) Jumlah individu di dalam kelas-kelas umur yang berbeda dalam sebuah populasi 

disebut struktur umur populasi atau distribusi umur populasi. Individu-individu 

hewan dari kelas umur tertentu memiliki kontribusi yang berbeda terhadap 

pertumbuhan populasi. 

(6) Karakteristik populasi dapat digambarkan secara grafik dengan menampilkan 

piramida populasi nya. Populasi yang terus menerus tumbuh dengan laju 

kelahiran dan laju kematian spesifik umur yang konstan akan menuju distribusi 

umur stabil, yaitu rasio setiap kelompok umur dalam populasi tetap. Jika laju 

kelahiran sama dengan laju kematian dan populasi bersifat tertutup, maka populasi 

mencapai ukuran yang konstan serta mencapai distribusi umur stasioner. 

(7) Rasio kelamin adalah proporsi jantan terhadap betina dalam sebuah populasi. Rasio 

kelamin primer (rasio pada pembuahan) cenderung 1:1. Rasio kelamin sekunder 

(rasio pada kelahiran) di antara mamalia seringkali lebih berat ke arah jantan, tetapi 

berpindah ke arah betina pada kelompok umur yang lebih tua. Pada jenis-jenis 
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burung, rasio kelamin cenderung lebih berat ke arah jantan. Tergantung pada sistem 

perkawinan jenis hewan, perubahan dari rasio kelamin 1:1 dapat mempengaruhi 

dinamika populasi. 

(8) Dispersal merupakan komponen dinamika populasi yang menjamin kelangsungan 

jangka panjang populasi dan jenis hewan. Dispersal adalah perpindahan hewan dari 

tempat kelahirannya ke daerah baru untuk hidup dan bereproduksi. Perpindahan 

dalam dispersal bersifat satu arah tanpa perjalanan pulang ke tempat asalnya. 

Perpindahan hewan yang kembali ke tempat asalnya disebut migrasi. 

�
�
	��
����������������	
���	��������������	

����������������������	
���������	�
���������������


