Menyelam dengan

Kuda Laut Kerdil
Kuda laut kerdil adalah merupakan kelompok
dari ikan yang sangat kecil, mereka memiliki
ukuran panjang tubuh antara 1,4 dan 2,7 cm. Dua
diantaranya adalah, Kuda laut kerdil Bargibanti dan
kuda laut kerdil Denise, hidup secara eksklusif pada
permukaan kipas laut gorgonian. Ukuran kuda laut
sangatlah kecil, gorgonian yang mereka tempati
bersifat sangat rapuh dan halus, sangat beresiko
mengalami kerusakan yang disebabkan oleh
penyelam. Kode Etik yang disajikan di sini bertujuan
untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan
oleh para penyelam terhadap hewan-hewan langka.

Kuda laut kerdil Denise
(Hippocampus denise)

Kuda laut kerdil Bargibanti
(Hippocampus bargibanti)

Rumah/Tempat tinggal

Rumah/Tempat tinggal

Tujuh gorogonian dan spesies karang
cambuk yang dikenal sebagai tempat
tinggalnya

Kipas laut Gorgonian dari genera Muricella

Identifikasi

• Moncong pendek

• Panjang maksimal 2,4 sentimeter
• Lebih panjang, moncong yang ramping

Identifikasi
• Panjang maksimal 2,7 sentimeter
• Disebut memiliki benjolan diseluruh
tubuh

• Warna yang termasuk merah muda,
merah dan kuning dengan bejolan yang
lebih gelapdu plus foncé pour les bosses
• Warna sangat berfariasi, termasuk warna
merah muda,merah, putih dan kuning
• Tubuhnya dapat kelihatan mulus atau
memiliki benjolan
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Kipas laut Gorgonian

Ancaman

• Kuda laut kerdil Bargibanti dan
Denise menghabiskan seluruh
masa dewasa mereka pada
satu kipas laut gorgonian saja,
kadang menempati habitatnya
seluas piring makan, sehingga
kelangsungan hidup kipas laut
sangatlah penting bagi kuda
laut tersebut.
• Pertumbuhan kipas laut sangat
lambat, dapat mencapai 100
tahun dan lebarnya mencapai
bebepada meter.
• Kipas laut sangat halus dan
mudah rusak jika disentuh.

• Kuda laut kerdil memliki
populasi yang sangat kecil
dibandingkan kuda laut lainnya.
• Ancaman terbesar mereka
adalah rusaknya habitat dan
dampak dari para penyelam.

Kode etik
Kode etik ini menghabiskan waktu
ratusan jam dalam melakukan
penelitian ilmiah mengenai
perilaku, mengamati dampak yang
disebabkan oleh para penyelam
yang berinteraksi dengan kuda
laut kerdil ini.
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