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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keanekargaman, kelimpahan dan 

dominansi, serta pola distribusi longitudinal spesies kerang air tawar Corbiculidae 

di sungai Brantas periode Januari–Februari 2012, serta memperoleh komparasi 

tentang topik yang sama dengan periode pengambilan sampel April–Mei 2011. 

Sampel kerang air tawar Corbiculidae diambil pada 15 stasiun di sungai Brantas 

menggunakan Ponar dredge, pada dua bagian tepi sungai dan satu bagian tengah 

sungai, masing-masing sebanyak 5 Ponar dredge. Sampel kerang diidentifikasi, 

dikarakterisasi dan dianalisis untuk memperoleh data tentang identitas spesies, 

keanekaragaman, kelimpahan, dan pola distribusi longitudinal, serta hasil 

komparasi tentang topik yang sama dengan hasil penelitian periode April– Mei 

2011. Spesies kerang air tawar Corbiculidae yang didapat pada periode Januari –

Februari 2012 ada dua spesies, yaitu Corbicula lacunae dengan kelimpahan 

berkisar 3 – 38 individu/m
2
, dengan indeks dominansi total 78,13% dan C. javanica 

dengan kelimpahan berkisar 3 – 18 individu/m
2
, dengan indeks dominansi total 

21,88%. Spesies kerang Corbiculidae yang didapat pada periode April–Mei 2011 

hanya ada satu spesies, yaitu C. lacunae  dengan kelimpahan berkisar 5 – 34  

individu/m
2
.
 
Keberadaan spesies kerang air tawar Corbiculidae baik pada periode 

Januari–Februari 2012 maupun April–Mei 2011 sama-sama hanya terdapat pada 

bagian hilir sungai Brantas, yaitu dari daerah Driyorejo hingga Kesamben pada 

periode Januari–Februari 2012 dan dari daerah Wringinanom hingga Ploso pada 

periode April–Mei 2011. Disimpulkan bahwa C. lacunae merupakan spesies 

dominan pada kedua periode penelitian, akan tetapi jumlah kelimpahan spesies 

pada periode Januari–Februari 2012 lebih banyak. Pola distribusi longitudinal tidak 

kontinu pada setiap stasiun penelitian baik pada periode Januari–Februari 2012 

maupun April– Mei 2011.  

 

 

Kata kunci : Kerang air tawar Corbiculidae, Corbicula lacunae, Corbicula 

javanica, distribusi longitudinal, sungai Brantas.  
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