
Oleh:
1Alfan Firmansyah , Agung Budiantoro¹, Wajudi², Sujiyono²

¹Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Ahmad Dahlan, Kampus 3,
Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Yogyakarta 55164

²BKSDA Yogyakarta, Seksi Konservasi Wilayah II, Bantul

ABSTRACT

Imogiri Nature Reserve is one of the conservation areas protected by the Act and the State, in 
which there is a diversity of plants and animals. The study of the types of birds was foisted in the 
territory of the Nature Reserve Imogiri, on February 9 to 11, 2016. The study aims to determine 
the types of birds that exist in Imogiri Nature Reserve. The method used in this study was the 
observation while exploring. The observations were carried out in the morning until late 
afternoon, along the trails in the Imogiri Nature Reserve. The birds observed were then 
compared with the bird characteristics described in the book entitled Iderntifikasi Burung 
Wilayah Sumatra, Jawa, Bali, dan Kalimantan. The types of birds observed in Imogiri Nature 
Reserve are 13 species of birds in number, coming from 11 different families.
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PENDAHULUAN

Cagar Alam Imogiri merupakan salah satu 
kawasan Suaka Alam di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang ditunjuk berdasarkan SK 
Menhutbun Nomor 171/KPTS-II/2000 de-
ngan luas 11,4 ha. Seperti halnya kawasan-
kawasan konservasi lain di wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta, sebelum ditetapkan 
sebagai kawasan konservasi Cagar Alam 
Imogiri merupakan hutan produksi yang 
sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan 
D.I. Yogyakarta (BKSDA Yogyakarta, 2012).

Secara geografis Cagar Alam Imogiri 
berada pada koordinat Universal Transverse 
Mercator (UTM) anatara 433.000 mT - 
433.500 mT dan 9.124.000 mU - 9.125.000 
mU. Sedangkan menurut administrasi peme-
rintahan terletak di dua desa yaitu Desa 
Wukirsari dan Desa Girirejo yang termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Imogiri, Kabupa-
ten Bantul.

Burung merupakan salah satu kelompok 
terbesar vertebrata yang banyak dikenal, 
diperkirakan ada sekitar 8600 jenis yang 
tersebar di dunia. Burung berdarah panas 
seperti binatang menyusui, tetapi sebenarnya 
burung lebih berkerabat dengan reptile, yang 
mulai berevolusi mulai sekitar 135 juta tahun 
yang lalu. Semua jenis burung dianggap 
berasal dari sesuatu yang mirip dengan fosil 
burung yang pertama, yaitu Achaeopteryx 
(MacKinon et al.,2010).

Perilaku sosial burung berubah sesuai 
dengan relung tempat mencari makan di 
samping tingkah laku berbiak dan kesamaan 
umum lainnya. Luas pergerakan dan jarak 
tempuh burung juga berbeda pada setiap jenis. 
Beberapa jenis menempati teritori yang kecil 
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serta tetap dan lambat berpencar untuk me-
nempati daerah baru, jenis yang lain mem-
punyai ruang lingkup yang lebih luas 
(MacKinon et al.,2010).

Sebagai komponen habitat burung, pohon 
dapat berfungsi sebagai cover (tempat berlin-
dung dari cuaca dan predator, bersarang, ber-
main beristirahat, dan mengasuh anak). Selain 
menyediakan bagian-bagian pohon (daun, 
bunga, dan buah) suatu pohon dapat berfungsi 
sebagai habitat (atau niche habitat) berbagai 
jenis organisme lain yang merupakan ma-
kanan tersedia bagi burung (Setiawan, dkk., 
2006).  

Burung memiliki peranan penting dalam 
ekologi. Burung sangat peka terhadap polusi. 
Burung berada pada urutan akhir dalam 
tingkatan rantai makanan, sehingga cukup 
peka dengan penurunan kondisi makanannya. 
Oleh sebab itu, burung dapat digunakan seba-
gai indikator perubahan kualitas lingkungan 
(Nugroho,2008) 

Cagar Alam Imogiri merupakan salah satu 
kawasan konservasi yang di lindungi oleh 
Undang-undang dan Negara, sehingga dida-
lamnya harus tetap dijaga. Kawasan Cagar 
Alam ini dikelola oleh Balai konservasi 
Sumber Daya Alam Yogyakarta. Habitat 
burung yang terus menurun dan terdapat 
penangkapan liar dikawasan Konservasi 
tersebut, sehingga perlu dilakukan pendataan 
ulang mengenai jenis jenis burung yang ada 
dikawasan Cagar Alam Imogiri.

Penurunan keanekaragaman burung erat 
kaitannya dengan aktivitas manusia dalam 
menggunakan sumber daya alam, terutama 
sumber daya lahan dan sumber daya hayati 
(Prawiradilaga, 1990). Adanya perburuan 
burung dengan menggunakan senapan dan ju-
ga jaring yang masuk kawasan hutan dengan 
berbagai tujuan. Hal itu dapat menyebabkan 
penurunan keanekaragaman jenis dan 
populasi burung di kawasan tersebut. Oleh 

karena itu, penelitian ini penting dilakukan 
guna mengetahui jenis-jenis burung yang 
masih ada di Kawasan Cagar Alam Imogiri. 
Serta data hasil dari penelitian ini juga 
bermanfaat untuk memperbaharui dan me-
nambahkan data burung di BKSDA D.I. 
Yogyakarta.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan 
Cagar Alam Imogiri, Kabupaten Bantul, pada 
tanggal 9 Februari - 11 Februari 2016. 

Alat dan bahan yang digunakan adalah 
binokuler, kamera DSLR, buku panduan 
lapangan burung-burung di Sumatera, Jawa, 
Bali dan Kalimantan Mac Kinnon et al. (2010) 
dan alat tulis.

Cara kerja dari kerja praktek ini yaitu 
dilakukan dengan mengamati burung burung 
yang ada di Cagar Alam Imogiri, pengamatan 
atau pengambilan data dilakukan selama 3 
hari, dalam 1 hari tiap pengamatan dilakukan 
sebanyak 3 waktu yaitu pagi, siang dan sore. 
Pagi hari dilakukan pengamatan pada jam 
06.00 - 08.30 WIB, siang hari dilakukan pada 
jam 11.00 - 13.30 dan sore hari 15.30 - 18.00. 

Metode pengambilan yang digunakan 
adalah metode jelajah, dengan menyusuri 
jalan jalan setapak yang ada di kawasan Cagar 
Alam Imogiri, kemudian berhenti di titik titik 
tertentu ketika terdapat burung. Dalam proses 
pengamatan digunakan kamera DSLR dan 
binokuler untuk membantu dalam proses 
pengamatan morfologi burung. Identifikasi 
spesies burung hasil penelitian dilakukan 
secara deskriptif dengan menggunakan buku 
panduan lapangan burung-burung di 
Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian kerja praktik 
mengenai jenis-jenis burung yang telah 
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dilakukan di Cagar Alam Imogiri Bantul 
Yogyakarta, dapat teramati sebanyak 13 jenis 
burung, yang berasal dari 11 famili yang 
berbeda. Berikut adalah hasil yang diperoleh 
seperti pada tabel 1.

1. Famili Choloropseidae

Famili choloropseidae merupakan 
famili burung yang memiliki ciri dengan 
ukuran tubuh kecil, berwarna hijau, dan 
meliliki suara yang bagus. Bulu-bulunya 
rapat (MacKinon et al.,2010). Jenis 
burung yang teramati di kawasan Cagar 
Alam Imogiri termasuk dalam famili ini 

adalah Aegithina tiphia atau yang biasa 
disebut dengan Cipoh Kacat.

Burung Cipoh Kacat di hutan Cagar 
Alam Imogiri cukup mudah ditemukan, 
beberapa individu dapat teramati diranting 
ranting pepohonan di sekitar makam Raja 
Imogiri. Burung ini termasuk pemakan 
serangga dan juga biji bijian (MacKinon et 
al.,2010), akan tertapi spesies yang ter-
amati tidak tampak sedang makan ataupun 
mencari makanan. Ciri khas yang teramati 
dari burung ini, tubuhnya yang kecil, bagi-
an bawah kuning sedang bagian atas hijau 
pudar, serta sayap coklat gelap dengan dua 
list berwarna putih. Hal tersebut sama 
seperti teori Ayat (2011) yaitu, Aegithina 
tiphia merupakan burung yang memiliki 
ukuran kecil (14 cm), berwarna hijau dan 
kuning dengan dua garis putih mencolok 
pada sayap. Tubuh bagian atas hijau 
zaitun, sayap kehitaman, tetapi sisi bulu 
putih, lingkar mata kuning.Tubuh bagian 
bawah kuning.

Famili Spesies Nama Indonesia

Choloropseidae Aegithina tiphia Cipoh Kacat 

Nectariniidae Anthreptes malacensis Burungmadu Kelapa

Nectariniidae Cinnyris jugularis Burungmadu Sriganti

Pycnonotidae Pycnonotus aurigaster Cucak Kutilang 

Pycnonotidae Pycnonotus melanicterus Cucak Kuning

Silviidae Orthotomus sutorius Cinenen Pisang

Cemphagidae Pericrocotus cinnamomeus Sepah Kecil

Apoidae Collocalia linchi Walet Linci

Alcenidae Halcyon cyanoventris Cekakak Jawa

Dicaeidae Dicaeum trochileum Cabai Jawa

Ploceidae Lonchura leucogastroides Bondol Jawa

Hirundinidae Hirundo sp. Layanglayang 

Acipitridae (belum teridentifikasi) Elang

Tabel 1. Jenis-Jenis Burung yang Teramati di Wilayah Cagar Alam Imogiri Bantul

Gambar 1. Burung Cipoh Kacat (Ayat, 2011)
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Hutan Cagar Alam Imogiri memiliki 
vegetasi tumbuhan yang bermacam- 
macam, dan didomiasi oleh tumbuhan 
kayu putih, tumbuhan bunga dan buah-
buahan lain. Adannya tumbuhan tum-
buhan tersebut sebagai tempat mencari 
makanan bagi burung-burung famili 
Nectariniidae.

2. Famili Nectariniidae

Menurut MacKinon etal. (2010), 
burung-burung famili Nectariniidae pada 
umumnya pemakan nektar tetapi ada juga 
pemakan serangga dan sari bunga. Di 
Cagar Alam Imogiri teramati sebanyak 2 
jenis burung yang termasuk kedalam 
famili ini yaitu Burung-madu Sriganti dan 
Burung-madu Kelapa.

Burung-madu Sriganti yang teramati di 
Cagar Alam, dapat terlihat di sekitar 
Makam Raja, dan juga sempat terlihat di 
sekitar resort. Burung ini tampak sedang 

mencari madu ataupun sari bunga pada 
tumbuhan jambu air yang terdapat di seki-
tar makam, terlihat juga pada pohon kayu 
putih yang sedang berbunga. Burung-
madu Sriganti ini mudah teridentifikasi de-
ngan paruhnya yang memanjang dan beng-
kok kecil serta tubuh bagian bawah kuning 
cerah dan punggung kehijauan. Seperti 
pendapat Ayat (2011), Cinnyris jugularis 
atau Burung-madu Sriganti memiliki 
ukuran kecil (10cm), berperut kuning 
terang, jantan dagu dan dada hitam ungu 
metalik, punggung hijau zaitun. Betina 
tanpa warna hitam, tubuh bagan atas hijau 
zaitun, bagian bawah kuning, alis biasanya 
kuning muda. Burung ini sering terlihat 
berpindah pindah dari satu pohon dari 
semak berbunga atau lainnya.

Burung-madu Kelapa (Anthreptes 
malacensis) yang terlihat di Cagar Alam 
Imogiri disekitar makam memiliki memi-
liki bulu kuning tua pada tubuh bagian 
bawah, punggung berwarna hijau cerah 
dan beberapa bagian tubuh terdapat warna 
keunguan. Burungmadu Kelapa ukuran 
sedang (13 cm), dengan bulu yang 
berwarna warni (MacKinon et al., 2010).

3. Famili Pycnonotida

Gambar 2. Burung-madu Sriganti (Ayat, 2011)

Gambar 3. Burung-madu Kelapa (Ayat, 2011)

Gambar 4. Burung Cucak Kuning 
(dokumen pribadi)
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Burung-burung famili cucak cucakan 
atau Pycnonotidae juga ditemukan di 
Cagar Alam Imogiri Bantul. Yang berhasil 
teramati adalah burung Cucak Kuning dan 
Cucak Kutilang. Menurut MacKinon et al. 
(2010), burung famili Pycnonotidae ini 
memiliki ciri khas yaitu memiliki sayap 
pendek, ekor agak panjang dan paruh 
ramping, dengan beberapa jenis memiliki 
jambul. Burung famili ini merupakan 
pemakan buah buahan dan serangga serta 
merupakan burung pengkicau.

Burung Cucak Kutilang mudah dite-
mukan di kawasan Cagar Alam Imogiri, 
terutama pada bagian bawah di sekitar 
Resort BKSDA, burung ini tampak ber-
tengger pada pohon kayu putih sambil 
berkicau. Pohon kayu putih yang sedang 
berbunga banyak mendatangkan kupu-
kupu di sekitar bunga, sehingga hal ini 
dimanfaatkan oleh Cucak Kutilang untuk 
berburu, karena sesekali terlihat burung ini 
sedang memakan kupu-kupu. Burung 
Cucak Kutilang termasuk burung berukur-
an sedang memiliki ukuran ± 20 cm, berke-
pala hitam dengan tunggir keputih-putihan 
dan tungging jingga kuning. Dagu dengan 
kepala atas hitam, kerah, tunggir, dada dan 
perut putih. Sayap hitam dengan ekor 
coklat. Iris merah, paruh dan kaki hitam 

(Ayat, 2011). Sama halnya dengan ciri-ciri 
yang terlihat langsung yaitu tubuh bagian 
bawah hingga perut putih, sedang dibawah 
perut tampak orange pudar, kepala berwar-
na hitam.

Burung Cucak Kuning yang teramati 
memiliki ciri khas jambul hitam pada 
kepalanya dan badan didominasi oleh 
warna kuning pada bagian bawah, sama 
dengan pendapat Ayat (2011), bahwa 
cucak kuning ini memliki ukuran ± 18 cm, 
berwarna kekuningan dengan kepala dan 
jambul hitam. Tubuh bagian atas hijau 
kecoklatan, tubuh bagian bawah kuning. 
Burung ini jarang ditemukan di kawasan 
Cagar Alam Imogiri, ditemukan di hutan 
dalam, yang teramati burung ini berada di 
pucuk pohon dan berkicau-kicau, karena 
burung ini termasuk burung pengkicau.

4. Famili Silviidae

Famili Silviidae merupakan burung 
berukuran kecil, sangat lincah, merupakan 
pemakan serangga dengan paruh sempit 
menajam. Famili ini kebanyakan berwarna 
tidak menarik dan sulit ditemukan di 
lapangan. Famili ini dibagi menjadi 6 
kelompok, yang salah satunya dapat 
ditemukan dikawasan Cagar Alam Imogiri 
Bantul, yaitu kelompok cinenen. Cinenen 
menurut MacKinon et al. (2010), burung 
pengkicau kecil dengan ekor tegak dan 
kepala merah karat.

Gambar 5. Burung Cucak Kutilang 
(dokumen pribadi)

Gambar 6. Burung Cinenen Pisang (Doni, 2012)
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Burung yang termasuk Famili Silviidae 
yang teramati di Cagar Alam Imogiri 
adalah Cinenen Pisang. Cinenen Pisang 
teramati ciri khasnya yaitu kepala yang 
berwarna merah tua, perut putih dengan 
punggung kehijauan dan ekornya yang 
tegak. Hal ini sama dengan pendapat 
MacKinon etal. (2010), yaitu merupakan 
burung berukuran kecil (10 cm). Mahkota 
merah karat, perut putih, ekor panjang dan 
sering ditegakan. Dahi dan mahkota merah 
karat, alis kekuningtuaan, kekang dan sisi 
kepala keputih-putihan, tengkuk keabu-
abuan. Punggung, sayap, dan ekor hijau 
zaitun. Tubuh bagian bawah putih dengan 
sisi tubuh abu abu. Burung ini mudah 
ditemukan di sekitar Resort Cagar Alam 
Imogiri, biasanya berkelompok dan 
berpindah pindah kepohon satu ke pohon 
lainnya.

5. Famili Cemphagidae

Pada Famili Cemphagidae kebanyakan 
spesies memiliki warna buram, hitam-
putih atau abu abu. Kecuali pada burung 
Sepah, bulunya berwarna warni dengan 
warna utama merah terang dan kuning 

(MacKinon et al.,2010). Sepah Kacat 
termasuk dalam Famili Cemphagidae ini 
teramati di Cagar Alam Imogiri ciri jelas 
yang teramati adalah perut berwarna 
merah dan kepala abu abu, sama halnya 
dengan pendapat Ayat (2011), yaitu 
berukuran kecil (15 cm), berwarna abu-
abu, merah dan hitam. Perbedaannya de-
ngan burung sepah lain adalah kepala dan 
mantel jantan abu-abu serta tubuh bagian 
bawah betina keputih-putihan dan lebih 
buram. Burung ini jarang ditemukan di 
Cagar Alam Imogiri, sempat teramati di 
kawasan belakang Resort Cagar Alam 
Imogiri, bertengger pada pohon kayu 
putih. Sepah kecil merupakan burung 
pemakan serangga, sehingga mendatangi 
pohon yang banyak terdapat serangga, 
seperti kayu putih yang di kelilingi oleh 
kupu-kupu.

6. Famili Apodidae

Famili Apodidae merupakan burung 
pemakan serangga terbang cepat dan 
tersebar luas di dunia. Memiliki ciri khas 
sayap panjang dan meruncing menunjuk 
kebelakang saat terbang. Ekor pendek per-
segi atau panjang menajam (MacKinon et 

Gambar 7. Burung Sepah kecil (Tatit, 2011)

Gambar 8. Burung Walet Linchi (Maruli, 2013).
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al.,2010). Burung Famili Apoidae yang 
teridentifikasi di Cagar Alam Imogiri 
adalah Walet Linchi. Collocalia linchi 
merupakan burung berukuran kecil (10 
cm), tubuh bagian atas hitam kehijauan 
buram, tubuh bagian bawah abu-abu 
jelaga, perut keputih-putihan, ekor sedikit 
bertakik (MacKinon et al.,2010). Teramati 
ciri-cirinya di Cagar Alam Imogiri yaitu 
tubuh yang kecil dan terbang cepat namun 
ciri khasnya dapat terlihat, seperti tubuh 
bagian bawah abu abu, perut putih dan 
sayap panjang meruncing bagian bawah 
hitam. Burung ini terlihat di Cagar Alam 
Imogiri bagian selatan, berada di sekitar 
pepohonan kering, diteramati berkelom-
pok dan banyak.

7. Famili Aclinidae

Famili Aclinidae adalah kelompok 
burung berwarna terang (banyak jenis 
berwarna biru metalik), kaki dan ekor 
pendek, kepala besar, paruh panjang kuat. 
Famili ini termasuk burung burung Raja 
Udang. Burung ini pemakan serangga atau 
vertebrata lain, beberapa juga memangsa 
ikan (MacKinon et al., 2010). Burung 
famili Aclinidae yang teramati di Cagar 

Alam Imogiri terdapat satu jenis, yaitu bu-
rung Cekakak Jawa. Halcyon cyanoventris 
atau Cekakak Jawa ini teramati cirinya 
yaitu pada kepalanya berwarna coklat, ser-
ta punggung ungu kebiruan dan paruhnya 
orange. Seperti pendapat MacKinon et al. 
(2010), bahwa Cekakak Jawa ini berukur-
an sedang (25 cm) berwarna sangat gelap. 
Burung dewasa memiliki kepala coklat 
tua, tenggorokan dan kerah coklat, perut 
dan punggungnya biru ungu, penutup 
sayap hitap, bulu terbang biru terang. 
Bercak putih pada sayap terlihat sewaktu 
terbang.

Suara dari burung Famili Aclinidae 
sering terdengar di Kawasan Cagar Alam 
Imogiri, akan tetapi sulit ditemukan wujud 
burungnya. Sedangkan burung Cekakak 
Sungai yang terlihat berada di hutan Cagar 
Alam bagian bawah tengah dengan 
vegetasi tumbuhan sedikit rapat, terdapat 
pula sungai kecil di pinggir hutan, yang 
kemungkinan sebagai sumber makanan 
pula. Karena burung ini juga memangsa 
ikan-ikan kecil dan juga udang.

8. Famili Dicaeidae

Burung Cabai Jawa termasuk kedalam 
Famili Dicaeidae, famili ini merupakan 
kelompok burung kecil dan lincah. Bebe-
rapa jenis berwarna terang dan berbuli 
merah dan jingga sehingga diberikan nama 

Gambar 9. Burung Cekakak Jawa 
(Winnasis, 2012)

Gambar 10. Burung Cabai Jawa 
(dokumen pribadi)
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Indonesia “cabai”. Bentuk paruh bervari-
asi kecil menajam hingga tebal. Burung 
kelompok ini memakan serangga kecil dan 
buah buahan kecil (MacKinon et al., 
2010). Ciri khas dari burung Cabai Jawa 
yang teramati di Cagar Alam Imogiri 
adalah  tubuhnya yang kecil, kepala dan 
punggung merah gelap serta perut yang 
berwarna putih ke abu-abuan. Seperti pen-
dapat dari MacKinon et al. (2010), yaitu 
berukuran kecil ± 8 cm, berwarna hitam 
dan merah padam. Pada jenis jantan dewa-
sa, memiliki kepala, punggung, tunggir, 
dan dada berwarna merah padam atau agak 
kejinggaan. sayap dan ujung ekor hitam, 
perut putih keabuan, ada bercak putih pada 
lengkung sayap, burung ini pemakan buah 
kecil dan serangga.

Burung Cabai Jawa ini mudah di jum-
pai di sekitar Resort, berada di pohon kayu 
putih, jambu air dan juga pohon talok. 
Berada di pepohonan tersebut karena me-
rupakan pemakan serangga, seperti kupu-
kupu, capung dan memakan buah kecil, 
seperti buah talok.

9. Famili Ploceidae

Famili Ploceidae merupakan kelom-
pok burung berukuran kecil, ekor pendek, 
paruh tebal pendek berguna untuk 

memakan biji-bijian. Burung ini senang 
berkelompok dan membentuk gerombolan 
yang besar (MacKinon et al., 2010). Jenis 
burung yang teramati di kawasan Cagar 
Alam Imogiri dari famili ini adalah Bondol 
Jawa (Lonchura leucogastroides). Burung 
ini teramati di sekitar Resort BKSDA, dan 
terdapat pula di Cagar Alam bagian dalam, 
akan tetapi lebih sering di jumpai di dekat 
resort. Ciri khusus yang terlihat ialah 
tubuh membulat, tubuh atas coklat, perut 
putih dan dada, kepala kehitaman. Hal ini 
sesuai dengan teori Ayat (2011), bahwa 
Bondol Jawa berukuran agak kecil (± 11 
cm), bertubuh bulat, berwarna hitam, 
coklat dan putih. Tubuh bagian atas coklat 
tanpa coretan, muka dan  dada atas hitam; 
sisi perut dan sisi tubuh putih, ekor bawah 
coklat tua.

10.Famili Hirudinidae

Burung Layang-layang termasuk ke 
dalam Famili Hirudinidae yang memiliki 
badan ramping dan sayap panjang merun-
cing, hidup bekelompok dan menangkap 
serangga di udara (MacKinon et al., 2010). 
Burung Layang-layang yang teramati di 
Kawasan Cagar Alam Imogiri ini, belum 
dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga 
spesiesnya belum dapat diketahui, akan 
tetapi dapat terlihat ciri umum dari burung 
Layang-layang ini, seperti sayap dan ekor 
yang panjang dan menajam serta kebiasa-
annya yang terbang dengan cepat atau 
melayang dan melingkar di udara secara 
berkelompok. Selain itu tidak adanya 
burung Layang-layang yang di pohon 
bertengger juga menyulitkan dalam proses 
identifikasi morfologi dari burung 
tersebut. 

Gambar 11. Burung Bondol Jawa
 (dokumen pribadi)
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11.Famili Accipitridae

Spesies lainnya yang belum dapat 
teridentifikasi adalah dari Famili 
Accipitridae. Menurut MacKinon et al. 
(2010), Famili Accipitridae merupakan 
famili dari burung Elang-elangan, yang 
memiliki ukuran agak besar dengan paruh 
berkait serta cakar yang kuat. Burung 
Elang yang teramati kurang jelas karena 
terbang cukup tinggi, masih terbatasnya 
alat yang digunakan, sehingga kemampu-
an untuk melihat dari jarak yang sangat 
jauh cukup sulit. Ciri-ciri dari elang juga 
tidak begitu terlihat, sehingga spesies nya 
belum dapat teridentifikasi.

Pengamatan dan pengambilan sampel 
di Cagar Alam Imogiri ini terdapat 
beberapa kendala seperti alat yang seder-
hana, dan di hari ke 1 dan ke 2 pengambil-
an sampel pada pagi harinya hujan deras, 
sehingga menghambat dan mengurangi 
waktu dalam pengamatan. Pengamatan 
burung dimalam hari juga tidak dilakukan 
karena vegetasi hutan yang rapat, masih 
banyaknya binatang liar berbahaya serta 
tidak adanya pendampingan di malam 
hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 

Jenis burung yang teramati diwilayah 
Cagar Alam Imogiri adalah sebanyak 13 jenis 
burung, terdiri dari 11 famili. Jenis jenis 
burung yang teramati di Wilayah Cagar Alam 
Imogiri ini adalah Orthotomus sutorius, 
Dicaeum trochileum, Pycnonotus aurigaster, 
Pycnonotus melanicterus, Collocalia linchi, 
Anthreptes malacensis, Cinnyris jugularis, 
H a l c y o n  c y a n o v e n t r i s ,  L o n c h u r a  
leucogastroides, Aegithina tiphia, Hirundo 
sp., Pericrocotus cinnamomeus dan Elang.

Saran 

Wilayah Cagar Alam Imogiri terdapat 
banyak jenis jenis burung sehingga perlu 
dilanjutkan mengenai keanekaragaman jenis 
burung. Perlu dilakukan pendataan atau peng-
amatan di malam hari, sehingga didapatkan 
jenis burung yang aktif pada malam hari.
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