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Pengantar
Selamat datang di pelajaran kita tentang Elang Laut Pengembara. Ada 
banyak keturunan Elang Laut tetapi saya ingin fokus hanya pada yang satu 
ini.

Elang laut pengembara terkenal dalam berlayar. Saat kamu berlayar di 
lautan selatan, hanya ini satu-satunya makhluk yang akan kamu lihat  
berhari-hari.

Apakah kamu 
tahu?

Elang laut pengembara 
adalah burung hidup 
dengan rentang sayap 
terlebar, sekitar 3,5m



Fakta dan angka
Ukuran minimum: 80 cm 
Ukuran maksimum: 135 cm 
Ukuran rata-rata: 108 cm 
Musim kawin: Nov hingga Jan 
Ukuran cengkeraman: 1 
Inkubasi: 56 hari 
Waktu di sarang: 252 hari

Status Konservasi
Federal - Rentan
NSW - Rentan
NT – Tidak ada
Qld – Tidak ada
SA - Rentan
Tas – Terancam punah
Vic – Terancaman punah akut
WA – Terancam punah



Gambaran

Elang laut pengembara dewasa tampak seluruhnya putih dari kejauhan. Dari 
dekat, garis-garis bergelombang hitam halus pada payudara, leher dan 
punggung atas menjadi terlihat.

Paruh dapat bervariasi dalam warna, tetapi biasanya berwarna merah muda 
kekuningan. Ekor putih kadang-kadang berujung hitam dan bagian belakang 
sayap berubah dari hitam menjadi putih seiring bertambahnya usia.

Serangkaian fase bulu (warna bulu dan pola) dilewati begitu burung muda 
mencapai bulu dewasa penuh, yang bisa memakan waktu hingga sembilan 
tahun. Betina sedikit lebih kecil dari jantan.



Dimana ia hidup?

Distribusi:
Elang laut pengembara datang ke perairan Australia dari Fremantle, 
Australia Barat ke bagian utara New South Wales antara Juni dan 
September setiap tahun. Pada waktu yang lain burung-burung menjelajah 
lautan bagian selatan dan biasanya mengikuti kapal ikan selama beberapa 
hari.

Habitat/tempat hidup:
Elang laut pengembara menghabiskan hampir seluruh hidupnya terbang, 
mendarat hanya untuk berkembangbiak dan memberi makan. Jarak 
terbangnya setiap tahun sulit diukur, tetapi satu burung berpita direkam 
berkeliling 6000 km dalam 12 hari.  



Makan
Elang laut pengembara biasanya terlihat  memulung sampah dari kapal 
ikan, tetapi cumi-cumi dan ikan adalah makanan yang mereka sukai. 
Sampah dari dapur kapal dan sampah mengapung juga bagian dari 
diet. Makan adalah salah satu dari sedikit waktu saat burung tersebut 
mendarat, dan ini kebanyakan dilakukan di malam hari. 



Berkembang biak
Pasangan Elang laut pengembara kawin seumur hidup dan berkembang 
biak setiap dua tahun. 
Berkembang biak berlangsung di pulau subantartika dan mulai di awal 
November.  

Sarangnya adalah gundukan lumpur dan tumbuh-tumbuhan, dan 
ditempatkan di punggungan terbuka di dekat laut. Selama tahap awal 
perkembangan anak elang laut, orang tua bergiliran duduk di sarang 
sementara yang lain mencari makanan. Kemudian, kedua elang laut dewasa 
berburu makanan dan mengunjungi anak elang laut itu pada interval yang 
tidak teratur.



Ancaman
Dalam pelajaran kita yang pertama saya sudah memberikan statitstik tentang 1 juta 
lebih burung laut yang akan mati karena tersangkut di plastik  atau mati lemas setiap 
tahun. 

Elang laut pengembara yang perkasa adalah bagian dari statistik itu. Dengan begitu 
banyak plastik di lautan kita, elang laut menyelam ke lautan untuk menangkap 
makanan. Kadang-kadang mereka mengambil plastik dan kemudian membawanya 
pulang dan memberi makan kepada anak-anak mereka.

Gambar di bawah ini bukanlah gambar yang bagus. Faktanya, mereka tidak dapat 
dipercaya, tetapi untuk kamu mendapatkan pesan tentang apa yang sedang kita lakukan 
terhadap hewan-hewan kita, saya memutuskan untuk menunjukkannya padamu.

Lihat baik-baik gambar tersebut dan apakah kamu bisa mengatakan tentang apa yang 
sudah mereka makan



Ukuran partikel plastic yang dikonsumsi 

oleh Elang Laut



Pulau ini disebut Pedra Branca dan terletak di selatan Tasmania. Pulau ini 
selalu menjadi tempat berkembang biak populer untuk elang laut 
pengembara tetapi baru-baru ini Gannet (jenis burung lain) telah pindah.

Masalahnya adalah bahwa gannet menggunakan puing-puing laut untuk 
membangun sarang mereka dan melalui ekspansi populasi menendang 
elang laut keluar. Setiap tahun sekelompok orang pergi ke pulau ini untuk 
menghilangkan puing-puing untuk menantang gannet membangun 
sarang mereka dari produk alami.



Locasi Populasi Tren

Kepulauan South 
Georgia

1,553 pasang Menurun -4% per tahun

Kepulauan Prince 
Edward

1,850 pasang Stabil

Pulau Marion 1,600 pasang Berkurang

Pulau Crozet 2,000 pasang Berkurang

Kepulauan
Kargelene

1,100 pasang Berkurang

Pulau Macquarie 10 pasang Hampir punah

TOTAL 
SELURUH 
DUNIA

26,000 Pasang Menurun -30% lebih dari 70 
tahun

Terancam punah



Apa yang bisa kamu lakukan
Hal terbesar yang dapat kamu lakukan adalah mengatakan TIDAK UNTUK PLASTIK.

Tapi saya akan melangkah lebih jauh hari ini. Saat kamu melihat selembar plastik di 
jalan, di taman bermainmu atau di mana pun tempat yang tidak seharusnya, ambil 
dan taruh di tempat sampah.

Mungkin kamu bisa mengatur kegiatan pembersihan di pantai atau taman bermain di 
lingkungan tempat tinggalmu.

Setidaknya dengan cara itu, plastik tidak akan tersapu ke laut.



Lautan yang 
bebas plastik 

adalah lautan yang 
aman untuk saya 

makan dan 
bermain. 



Mereka akan 
menolong 

kita….yippiiee.

Ayo pesta!!!!


