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Abstract. The river is a form of aquatic ecosystem playing a significant role in the water cycle and serves as a water 
catchment area. Based on interviews with people who were around the study site, the river in the Village Pengambau 
Hulu serves as the daily livelihood of seeking shrimp. Previously there are many shrimp in the river, but after the mining 
of sand resulted in shrimp populations began to decrease. In fact, the shrimp utilized by people to be arrested and resold 
or processed a variety of dishes, one of which “Paisan Udang”. This research aimed to analyze the type, abundance and 
diversity of shrimps in the River of Pengambau Hulu Village, Hulu Sungai Tengah Regency. The method used in this 
research is descriptive method with direct observation of the field for the sampling to determine the diversity of the types 
of shrimp. Locations of the research conducted were the area before the sand mining, at the sand mining area, and the 
area after sand mining. Seven species of shrimp were found. They belong to the family of Palaemonidae namely: 
Macrobrachium formosense, Macrobrachium brasiliense, Macrobrachium sp, Macrobrachium sintagense, 
Macrobrachium equidens, Macrobrachium rosenbergi and Macrobrachium malayanum. The highest abundant species 
was Macrobrachium sintagense and the lowest one was Macrobrachium rosenbergii. The diversity was categorized 
moderate (H’ = 1.88). 
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1. PENDAHULUAN 
 

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan 
provinsi yang memiliki berbagai sumber daya alam 
potensial; salah satunya adalah sumber daya alam 
di bidang perairan, yaitu udang. Udang merupakan 
hewan yang hidup di perairan, khususnya, sungai 
laut, atau danau (Mulyati et al., 2016). Salah satu 
sungai di provinsi ini adalah sungai yang terletak di 
Desa Pengambau Hulu. Desa Pengambau Hulu 
yang berada di dataran tinggi merupakan desa di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara geografis 
desa ini berbatasan dengan Desa Haruyan 
Seberang di utara, Desa Sungai Harang di timur, 
Desa Taniti di selatan, dan Desa Lokbuntar di barat. 
Curah hujan 2.000-2.500 mm per tahun. Dari luas 
desa 450 ha, lahan yang tingkat kesuburan tanah 
subur 250 ha dan yang sedang sekitar 200 ha.  

Sungai Pengambau Hulu yang beraliran cukup 
deras dan jernih merupakan habitat berbagai 
macam biota air yang di antaranya bernilai ekonomi 
tinggi (Maulidah 2012). Berdasarkan pada 
wawancara dengan masyarakat, sungai yang ada di 
Desa Pengambau Hulu pernah menjadi tempat 
mendapat mata pencaharian sehari-hari, yaitu 
mencari udang dan udang kemudian diolah menjadi 
aneka masakan yang salah satunya dikenal sebagai 

paisan udang. Namun, setelah pasir di sungai 
ditambang, populasi udang mulai berkurang.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
jenis, kemelimpahan, keragaman, dan kemerataan 
udang di Sungai Desa Pengambau Hulu. Hasilnya 
diharapkan menjadi data baik bagi Pemerintah 
maupun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah untuk menjaga ekosistem sungai atau 
memerbaiki ekosistem sungai yang selama ini 
memberi kehidupan masyarakat. 

 

2. METODE 
 

Data dikumpulkan melalui observasi dan 
pengambilan sampel udang di Sungai Desa 
Pengambau Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
pada bulan Mei sampai Agustus 2016. Lokasi 
pengambilan sampel dibagi dalam tiga area dengan 
pertimbangan variasi karakteristik setiap area. 
Ketiga area tersebut adalah 1) area sebelum 
penambangan pasir, 2) area penambangan pasir, 
dan 3) area setelah penambangan pasir.  

Di setiap area pengambilan sampel dilakukan 
tiga kali. Alat untuk mengambil sampel adalah alat 
penangkap tradisional yang disebut “tangguk”. 
Sampel yang diperoleh dimasukkan ke dalam 
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kantong plastik, diawetkan dalam formalin 5%, 
dilabeli, dan diidentifikasi dengan kunci identifikasi.  

Selain itu, di setiap lokasi pengambilan sampel 
parameter lingkungan diukur. Parameter mencakup 
suhu, pH, kadar oksigen dalam air, kecerahan air, 
kecepatan arus, dan kedalaman air.  

Data yang diperoleh adalah jenis udang dan 
jumlah individu yang pada dasarnya menunjukkan 
kemelimpahan. Data kemudian dianalisis, sehingga 
diperoleh indeks keragaman (H’), indeks kekayaan 
(R), dan indeks kemerataan (E) udang di area 
pengamatan. Rumus keragaman yang digunakan 
adalah rumus Shannon Wienner (Michael, 1995). 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Spesies Udang Ditemukan 
 

Ditemukan 7 jenis udang air tawar dari family 
Palaemonidae di Sungai Desa Pengambau (Tabel 
1). Mudjiman et al. (1982) menyatakan bahwa 
Palaemonidae terdiri atas dua genus, yaitu 
Macrobrachium dan Palaemon. Macrobrachium 
adalah jenis udang yang bisa mencapai ukuran 
tubuh besar, sedangkan Palaemon jenis udang yang 
tidak bisa besar. Udang, khususnya udang air tawar 
termasuk dalam golongan makroinvertebrata yang 
baik digunakan sebagai indikator biologis. Ini terjadi, 
karena mobilitas yang relatif rendah dan 
keberadaanya yang sangat dipengaruhi langsung 
oleh semua bahan yang masuk ke dalam lingkungan 
perairan (Tjokrokusumo, 2006). Ciri selengkapnya 
udang-udang itu sebagai berikut. 

 
Tabel 1.  Spesies dan kemelimpahan udang di Sungai Desa 

Pengambau Hulu  
 

No Famili Nama Spesies 
Area Jum-

lah I II III 

1 Palaemonidae Macrobrachium 
formosense 

29 11 17 57 

2 Palaemonidae Macrobrachium 
brasiliense 

9 7 37 53 

3 Palaemonidae Macrobrachium sp 13 9 14 36 

4 Palaemonidae Macrobrachium 
sintagense 

11 32 23 66 

5 Palaemonidae Macrobrachium equidens 16 12 25 53 

6 Palaemonidae Macrobrachium 
rosenbergii 

2 3 1 6 

7 Palaemonidae Macrobrachium 
malayanum 

14 6 19 39 

 Jumlah 94 50 166 310 

Keterangan:  
Area I : Area sebelum penambangan pasir 
Area II : Area penambangan pasir 
Area III : Area setelah penambangan pasir 
 

Macrobrachium formosense. Chepalothorax 
mempunyai bentuk rostrum pendek dan lurus, warna 
rostrum kuning kecoklatan, hanya bergerigi atas dan 
berambut halus di bawah, jumlah gerigi 8, motif 
karapas coklat bening, panjang karapas 1,2 cm, 

sungut kecil 1,5 cm, sungut besar 3 cm, maxiliped 2 
pasang, warna mata hitam, kaki jalan 5 pasang, 
capit sebelah kiri lebih besar dibandingkan sebelah 
kanan, capit 1 pasang, ukuran capit kecil. Abdomen 
berwarna putih bening berbercak hitam, 6 segmen, 
kaki renang 5 pasang. Uropoda 2 pasang, ukuran 
uropoda 0,6 cm, ukuran telson 0,4 cm. Panjang total 
3,4 cm. Ciri-ciri spesifik yaitu memiliki rostrum 
pendek, lurus, dan bergerigi, ukuran capit kecil, dan 
tubuh berwarna putih bening berbercak hitam. 

Gambar 1. Macrobrachium formosense 
 

Macrobrachium brasiliense. Chepalothorax 
berbentuk rostrum yang pendek lurus, warna 
rostrum coklat tua, susunan gerigi rostrum bergerigi 
atas dan bawah, jumlah gerigi bagian atas 12 dan 
bawah 4, motif karapas kuning bercak hitam, 
panjang karapas 1,1 cm, ukuran sungut kecil 1,9 
cm, sungut besar 4,7 cm, maxiliped 2 pasang, 
warna mata hitam, kaki jalan 5 pasang, keadaan 
capit sedang, jumlah capit 1 pasang, ukuran capit 
3,4 cm, warna capit coklat. Abdomen berwarna 
badan orange kekuningan dengan bercak hitam, 6 
segmen, kaki renang 5 pasang. Jumlah uropoda 2 
pasang, ukuran uropoda 0,7 cm, ukuran telson 0,5 
cm. Panjang total 4,1 cm. Ciri-ciri spesifik, memiliki 
tubuh berwarna coklat tua dan capit sebelah kanan 
lebih besar, hampir seukuran tubuhnya dan memiliki 
rambut halus pada capit. 

Gambar 2. Macrobrachium brasiliense 
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Macrobrachium sp. Bagian chepalothorax, 
bentuk rostrum pendek lurus dan bergerigi, warna 
rostrum coklat, rostrum atas bergerigi, gerigi atas 8 
dan gerigi bawah 4, motif karapas oren kecoklatan, 
panjang karapas 1,1 cm, ukuran sungut besar 1,3 
cm, maxiliped 2 pasang, warna mata hitam, kaki 
jalan 5 pasang keadaan capit besar sebelah, capit 1 
pasang, ukuran capit 3,8 cm, warna capit coklat. 
Bagian abdomen: warna badan coklat bergaris oren, 
6 segmen, kaki renang 5 pasang. Uropoda 2 
pasang, ukuran uropoda 0,8 cm, ukuran telson 0,6 
cm. panjang total 6,5 cm. Ciri spesifik yaitu memiliki 
warna badan orange kecoklatan dengan memiliki 
beberapa belang coklat di bagian tubuhnya. 

Gambar 3. Macrobrachium sp 

 
Macrobrachium sintagense.  Chepalothorax 

berbentuk rostrum pendek lurus bergerigi dan 
berambut halus, warna rostrum coklat tua, susunan 
gerigi rostrum bagian atas dan berbulu halus, jumlah 
gerigi bagian atas 12, motif karapas coklat dan 
kuning pada sisi-sisinya, panjang karapas 1,6 cm, 
ukuran sungut kecil 2,8 cm, ukuran sungut besar 5,7 
cm, maxiliped 3 pasang, warna mata hitam, kaki 
jalan 5 pasang, capit panjang dan besar berwarna 
kuning tua terdapat bulu-bulu halus, capit 1 pasang, 
ukuran capit 2,1 cm, warna capit kuning kecoklatan. 
Abdomen berwarna kuning kecoklatan pada 
segmen, 6 segmen, kaki renang 5 pasang. Uropoda 
2 pasang, ukuran uropoda 1 cm, ukuran telson 0,5 
cm. Panjang total 4,5 cm. Ciri-ciri spesifik yaitu 
rostrum pendek lurus bergerigi dan berambut halus 
berwarna kuning tua badan berwarna kuning 
kecoklatan pada segmen, capit panjang dan besar 
berwarna kuning tua terdapat bulu-bulu halus. 

Macrobrachium equidens. Chepalothorax 
mempunyai bentuk rostrum lurus bergerigi, warna 
rostrum kuning agak coklat, susunan gerigi rostrum 
atas bawah rapat, jumlah gerigi bagian atas 10 dan 
bawah 4, motif karapas memiliki bercak hitam, 
panjang karapas 2,5 cm, ukuran sungut kecil 2,3 
cm, ukuran sungut besar 5,2 cm, jumlah maxiliped 3 

pasang, warna mata hitam, jumlah kaki jalan 5 
pasang, keadaan capit kecil, jumlah capit 1 pasang, 
ukuran capait sebesar 2,1 cm, warna capit kuning. 
Bagian abdomen mempunyai warna badan kuning 
dengan bercak hitam, jumlah segmen 6 segmen, 
jumlah kaki renang 5 pasang. Bagian uropoda 
mempunyai jumlah uropoda 2 pasang, ukuran 
uropoda 0,9 cm, ukuran telson 0,6 cm. Panjang total 
4,6 cm. Ciri-ciri spesifik yaitu rostrum melengkung 
ke atas yang tersusun rapat, mempunyai 1 pasang 
capit dan ukurannya lebih besar dari kaki jalannya. 

 

Gambar 4. Macrobrachium sintagense 
 

 

Gambar 5. Macrobrachium equidens 

 
Macrobrachium rosenbergii.  Bentuk rostrum 

panjang melengkung ke atas seperti pedang dengan 
panjang rostrum 3 cm dengan warna kuning 
kebiruan, susunan gerigi merata berjumlah 13/12, 
motif carapace polos berwarna kuning kebiruan 
dengan panjang 2,8 cm, jumlah ukuran sungu kecil 
16,5 dan ukuran sungut besar 20,5 cm, jumlah 
maxiiliped 3 pasang, warna mata biru, jumlah kaki 
jalan 5 pasang dan mempunyai capit lebih besar 
dari kakinya pada kaki jalan ke2 sebanyak 1 pasang 
dengan ukuran capit 7 cm berwarna kuning 
kebiruan. Warna badan kuning kebiruan dan jumlah 
segmen pada badan 6 segmen, memiliki 5 pasang 
kaki renang, pada bagian ekor (uropoda) terdapat 2 
pasang uropoda dengan ukuran 2 cm dan telson 
dengan ukuran 1 cm, panjang badan udang ini 
sekitar 7 cm. 
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Gambar 6. Macrobrachium rosenbergii 

 
Macrobrachium malayanum. Chepalothorax 

mempunyai bentuk rostrum melengkung  bererigi, 
warna rostrum coklat, susunan gerigi rostrum bagian 
atas rapat, jumlah gerigi bagian atas 8, motif 
karapas kuning kecoklatan, panjang karapas 1,9 cm, 
ukuran sungut kecil 5,7 cm, ukuran sungut besar 9,6 
cm, jumlah maxiliped 2 pasang, warna mata hitam, 
jumlah kaki jalan 5 pasang, keadaan capit lebih 
besar sebelah, jumlah capit 1 pasang, ukuran capait 
4,9 cm, warna capit coklat. Bagian abdomen 
mempunyai warna badan kuning dengan bercak 
hitam, jumlah segmen 6 segmen, jumlah kaki 
renang 5 pasang. Bagian uropoda mempunyai 
jumlah uropoda 2 pasang, ukuran uropoda 1,2 cm, 
ukuran telson 0,8 cm. Panjang total 5,6 cm. Ciri-ciri 
spesifik yaitu memiliki rostrum pendek lurus bergigi, 
warna badan coklat muda, memiliki satu pasang 
capit yang berbeda ukuran dan berambut pada 
ujungnya. 

  
Gambar 7. Macrobrachium malayanum 

 

3.2 Keragaman Udang  
 

Keragaman jenis udang di sungai tersebut 1,88 
(Tabel 2). Indeks keragaman ini tergolong sedang. 
Besar kecilnya nilai indeks keragaman di Sungai 
Desa Pengambau Hulu dipengaruhi oleh mampu 
tidaknya udang menyesuaikan diri terhadap 
perubahan lingkungan. Odum (1993) menyatakan 
bahwa keragaman jenis memiliki dua komponen 
utama yaitu kekayaan jenis (jumlah jenis) dan 
pembagian individu yang merata diantara jenis. 

Irwan (1997) juga menyatakan bahwa semakin 
besar jumlah jenis maka semakin besar pula 
keragamannya.  

 
Tabel 2. Keragaman, kekayaan, dan kemerataan udang 

 
No Jenis pi ln pi -( pi ln pi) R E’ 

1 Macrobrachium 
formosense 

0.18 -1.71 0.31 

1,04 0,96 

2 Macrobrachium 
brasiliense 

0.17 -1.77 0.30 

3 Macrobrachium sp. 0.12 -2.12 0.25 
4 Macrobrachium 

sintagense 
0.21 -1.56 0.33 

5 Macrobrachium 
equidens 

0.17 -1.77 0.30 

6 Macrobrachium 
rosenbergii 

0.02 -3.91 0.08 

7 Macrobrachium 
malayanum 

0.13 -2.4 0.30 

Jumlah H’ = 1.88   

 
Kekayaan udang dikategorikan rendah (R = 

1,04). Kekayaan jenis tergantung dari ukuran 
sampel (dan waktu yang diperlukan untuk 
mencapainya). Ini dibatasi sebagai indeks 
komperatif.  

Keragaman jenis udang dalam suatu perairan 
menunjukkan kondisi lingkungan perairan tersebut. 
Adanya jenis-jenis udang yang lebih beragam 
mengindikasikan bahwa kondisi perairan tersebut 
mendukung bagi kelangsungan hidup populasi jenis 
udang (Sembiring, 2008).  

Kemerataan jenis dikategorikan tinggi (E = 
0,96). Kemerataan tinggi menunjukkan komunitas 
stabil. Semakin kecil nilai E atau mendekati nol, 
semakin tidak merata penyebaran organisme dalam 
komunitas. Dengan kalimat lain, komunitas 
didominasi oleh jenis tertentu. Sebaliknya, semakin 
besar nilai E atau mendekati satu, organisme dalam 
komunitas menyebar secara merata. 
 

3.3 Parameter Lingkungan 
 

Suhu air berpengaruh pada kehidupan udang. 
Suhu yang dingin menyebabkan kematian, karena 
udang kedinginan dan kelaparan. New (2002) 
menyatakan bahwa kisaran suhu yang baik untuk 
pertumbuhan dan kehidupan udang terletak pada 
suhu 28-31°C. Kualitas air disajikan pada Tabel 3. 

pH air pada setiap area bersifat netral. Nilai pH 
yang tergolong netral akan mendukung 
kelangsungan hidup udang. Hal ini dapat terjadi 
karena pada area tersebut memiliki kisaran suhu 
yang baik dan kandungan oksigen yang tinggi. 
Silalahi (2009) menyatakan bahwa nilai pH 
dipengaruhi oleh suhu, kandungan oksigen, ion-ion 
dan aktivitas biologi. New (2002) juga menyatakan 
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pH optimum untuk udang air tawar yaitu berkisar 
antara 6,5 sampai 8,5. Hal ini menunjukkan bahwa 
faktor parameter lingkungan khususnya pH air yang 
berada pada kawasan itu masih ideal untuk 
kehidupan udang.  

 
Tabel 3. Parameter kualitas air Sungai Desa Pengambau 

Hulu  
 

Parameter 
dan satuan 

Area I Area II Area III 

R T N R T N R T N 

Suhu air (oC) 26,8 25,6 25,2 29,5 28,9 28,6 28,6 28,4 27,8 

pH air 6,10 5,90 6,30 5,40 5,90 5,70 5,80 5,70 5,50 
Kadar oksigen 
(ppm) 

5,82 5,58 5,92 6,12 6,14 6,13 6,14 6,14 6,11 

Kecerahan air 
(m) 

1,02 1,06 1,09 1,10 1,10 0,90 0,50 0,40 0,35 

Kecepatan  
arus (m/s) 

1,80 2,00 1,60 3,30 3,90 3,60 2,50 2,80 2,50 

Kedalaman 
air  m 

1,06 1,23 1,10 1,98 1,87 1,43 0,50 0,40 0,35 

Keterangan: R= kiri sungai, T= tengah sungai, N= kanan sungai 

 

Kadar oksigen yang terlarut dalam air masih 
dalam batas normal dan ideal bagi udang. Firdaus 
(2016) menyatakan bahwa kadar oksigen terlarut di 
dalam air yang ideal untuk udang adalah lebih dari 5 
ppm. New (2002) mengatakan kandungan kadar 
oksigen yang mendukung bagi udang yaitu berkisar 
antara 3-7 mg/l.  

Kecerahan air dikategorikan sangat cerah. 
Salah satu penyebabnya adalah kondisi dasar 
sungai yang didominasi pasir dan batu, baik kecil 
maupun besar, bukan lumpur. Hal ini menunjukkan 
bahwa kecerahan air masih sesuai untuk habitat 
udang. Firdaus (2016) menyatakan penetrasi 
cahaya seringkali dihalangi oleh zat terlarut dalam 
air. Kekeruhan utama disebabkan oleh lumpur dan 
partikel yang lebih mudah mengendap. Butir-butir 
lumpur mengurangi masuknya cahaya matahari ke 
dalam air, sehingga menganggu proses fotosintesis. 
Dalam hal ini, yang melakukan proses fotosintesis 
adalah fitoplankton. Fitoplankton merupakan mata 
rantai utama dan sangat penting bagi keberadaan 
zooplankton. 

Kecepatan arus sungai sangat membantu 
kehidupan udang terutama pada saat udang 
berenang dan mencari makan. Karena adanya arus 
tersebut juga membantu persebaran organisme di 
perairan, gas-gas terlarut seperti oksigen yang 
sangat di butuhkan oleh udang maupun garam-
garam mineral yang sangat dibutuhkan udang untuk 
pergantian kulit atau molting. Namun kecepatan 
arus ini masih terlalu sangat tinggi bagi udang. 
Firdaus (2016) menyatakan bahwa kecepatan arus 
yang ideal untuk kehidupan udang adalah 0,11-0,30 
m/s. Michael (1995) berpendapat bahwa kecepatan 
arus dalam suatu kawasan perairan juga memiliki 
pengaruh terhadap kehidupan biota air di kawasan 

tersebut. Perpindahan air sangatlah penting dalam 
penentuan penyebaran organisme plankton, gas 
terlarut, dan kadar garam. 

Kedalaman air Sungai Desa Pengambau Hulu 
tidak merata di setiap area penelitian. 

Udang yang paling sering muncul pada area I 
Macrobrachium formosense, udang ini ditemukan 
pada habitat substrat berbatu dan berarus deras. 
Biasanya udang ini hidup diantara tumbuhan air. 
Kondisi lingkungan area I yang secara umum 
memiliki banyak terdapat batu kecil dan batu besar, 
arus sungai deras, dan kecerahan air yang sangat 
cerah menyebabkan udang sulit berkembang biak 
akibat planton dengan jumlah sedikit. Khairun dan 
Amri (2003) menyakatakan bahwa air yang memiliki 
kecerahan antara 1-25 cm menyebabkan jumlah 
plankton tidak banyak.   

Di area II yang paling sering muncul adalah 
Macrobrachium sintagense. Kondisi fisik area ini 
adalah substrat sungai yang berpasir dan berkerikil. 
Said et all (2012) melaporkan bahwa habitat 
Macrobrachium sintagense cenderung pada 
perairan yang berpasir halus atau lumpur dan juga 
serasah. Selain itu juga sering didapatkan pada 
wilayah yang terdapat tumbuhan air. Johnson (1961) 
juga menyatakan bahwa Macrobrachium sintagense 
pada prinsipnya ditemukan di sungai yang berarus 
lambat, kanal, dan sungai. 

Sungai sebagian dijadikan tempat 
penambangan pasir oleh penduduk setempat. 
Macrobrachium sintagense ditemukan di tepi-tepi 
sungai yang kecepatan arusnya  pada sebelah kiri 
3,3 m/s, pada tengah 3,9 m/s dan di sebelah kanan 
3,6 m/s. Macrobrachium sintagense memiliki 
perilaku yang agak berbeda dengan Macrobrachium 
lain terutama dalam hal pemilihan habitatnya. 
Spesies ini lebih sering ditemukan di perairan yang 
sudah terganggu oleh aktivitas manusia dari pada 
perairan yang belum terganggu oleh manusia 
(Annawaty, 2010). Pada area II udang tidak banyak 
ditemukan, karena adanya aktivitas penambangan 
pasir yang menyebabkan kekeruhan pada sungai. 
Udang tidak menyukai air yang sangat keruh maka 
akan berpindah tempat ke daerah yang tidak terlalu 
keruh (Mudjiman, 1992). Selain kekeruhan area II 
juga memiliki dasar yang dalam sehingga udang 
sulit untuk didapatkan. 

Di area III yang paling sering muncul adalah 
Macrobrachium brasiliense. Kondisi fisik substrat 
pada sungai di bagian ini adalah berpasir dan 
berkerikil. Sebagian sungai terdapat tumbuhan air 
yaitu ganggang hijau. Macrobrachium brasiliense 
ditemukan di tepi-tepi sungai yang kecepatan 
arusnya  pada sebelah kiri 2,5 m/s, pada tengah 2,8 
m/s dan di sebelah kanan 2,5 m/s.  
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Di area III udang banyak ditemukan karena 
banyak ditemukan ganggang hijau yang merupakan 
tempat udang bersembunyi dari pemangsaan oleh 
sesama jenisnya. Mudjiman (1992) menyatakan 
bahwa secara naluri udang akan mencari tempat 
persembunyian. Udang cenderung bergerombol 
atau mengelompok pada suatu habitat. Hal tersebut 
dilakukan selain untuk mencari tempat berlindung, 
juga sebagi upaya untuk mendapatkan habitat 
sesuai dan  dapat menyediakan pakan dalam jumlah 
yang cukup bagi larvanya.  
 

4. SIMPULAN 
 

Tujuh jenis udang dari famili Palaemonidae 
ditemukan di Sungai Desa Pengambau Hulu. 
Spesies dengan kemelimpahan tertinggi adalah 
Macrobrachium sintagense, sedangkan 
kemelimpahan terendah Macrobrachium 
rosenbergii. Keragaman jenis udang di sungai 
tersebut dikategorikan sedang (H’ = 1,88), kekayaan 
rendah (R = 1,04), dan kemerataan tinggi (E = 0,96). 
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