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Pari Manta

Manta adalah spesies pari terbesar dengan specimen terbesar tercatat 
lebih dari 7,7 m lebar sayap dan beratnya sekitar 1.300 kg. Sama lebarnya 
dengan kebanyakan kelas, dan sama berat dengan mobil keluargamu. 

Saya menyebut mereka ‘pesawat ruang angkasa’nya lautan. Saat kamu 
menyelam, kadang-kadang ada bayangan di atasmu dan kamu melihat ke 
atas dan kamu melihat ikan pari manta raksasa. Mereka meluncur seperti 
pesawat ruang angkasa yang besar. 

Mereka hidup di perairan tropis di seluruh dunia, umumnya di sekitar 
terumbu karang. 

Mereka dianggap ‘hamper terancam’ artinya mereka rentan dan kita perlu 
tetap menghitung jumlah mereka. 



Makanan

Hal yang aneh tentang Pari Manta adalah bahwa ia adalah ‘penyaring makanan’ 
seperti Paus Balin. Hanya pari yang melakukan ini. 

Tetapi bertahun-tahun yang lau ia adalah penyaring makanan di dasar laut dan 
selama bertahun-tahun kemudian ia beradaptasi dengan lautan terbuka. Gigi 
mereka sudah hilang hanya tertinggal satu baris di bagian rahang bawah. 

Sekarang mereka makan dengan membuka mulut mereka dan menyaring air 
melalui insang mereka. Mereka makan plankton dan larva ikan dan system ini 
memungkinkan mereka tumbuh jauh lebih besar daripada pari lainnya.



Beradaptasi selama bertahun-tahun

Seperti yang disebutkan, Pari Manta telah beradaptasi bertahun-tahun 
dengan cara baru hidup. Terlepas dari kebiasaan makan mereka, kulit 
mereka juga berubah. 
Mereka dulunya memiliki dermal dentikal yang mirip dengan hiu namun 
sekarang mereka memiliki kulit berlendir yang jauh lebih tebal yang 
dikenal sebagai lendir.

Mereka dulunya memiliki duri di ekornya seperti sengatan pari yang 
biasanya, namun itu juga telah hilang dan itu berarti mereka tidak 
berbahaya sama sekali bagi manusia.



Perilaku

Pari Manta sering mengunjungi ‘stasiun pembersihan’ dimana ikan kecil seperti 
wrasse, remora dan angelfish berenang di insang manta dan di atas kulitnya 
untuk makan, dalam proses membersihkan parasit dan jaringan mati. 

Di sini kamu dapat melihat 
beberapa remora membersihkan 
bagian bawah pari manta.



Perilaku

Perilaku lainnya dari pari manta adalah melompat keluar dari air. Tidak ada yang 
tahu mengapa mereka melakukan ini tetapi mungkin saat pemangsa utama 
mereka mengejar mereka. Pemangsanya adalah hiu.



Perilaku 

Di sekitar wilayah Great Barrier Reef, jarang bisa melihat pari manta dalam 
jumlah besar. Kamu mungkin bisa melihat satu atau dua. 

Tetapi di pantai barat dekat Ningaloo Reef di Exmouth, mereka sering terlihat 
seperti kereta. Mereka seperti bergantung pada ekor dari pari yang berada di 
depan. 

Seorang teman baikku pernah berenang dengan kereta pari tidak kurang dari 28 
ekor. 



Perkembangbiakan 

Perilaku kembang biak pari manta sama dengan yang lainnya yang berhubungan 
dekat dengan pari. Mereka kawin dekat permukaan, tidak lebih dalam dari 1 
meter, dan dimulai dengan jantan mengejar betina sekitar 30 menit. 

Jantan menggigit sirip dada (sayap) untuk tetap bersama dengan betina saat 
mereka kawin.

Bayi mereka terbungkus cangkang tipis yang menetas di dalam ibunya sebelum 
keluar ke lautan. Saat mereka keluar mereka hampir tembus pandang. 



Ancaman

Pari Manta tidak berada dalam ancaman serius saat ini. Tetapi tidak 
banyak penelitan yang sudah dilakukan tentang pari manta.  

Ancaman terbesar adalah gangguan lingkungan mereka. Kualitas air 
yang rendah karena air mengalir dari daratan adalah salah satu masalah 
yang mana kita dapat melakukan sesuatu dengan tidak menggunakan 
pestisida dan pemutih yang mengalir ke saluran pembuangan. 

Kantong plastic adalah isu yang lain karena mereka adalah penyaring 
makanan akan tetapi makhluk ini dapat mengeluarkan kantong jika 
mereka perlu sehingga tidak banyak dijumpai pari manta sekarat karena 
kantong plastik..

Jadi hal utama yang dapat kita lakukan adalah memastikan kita menjaga 
lautan kita dengan menjaga plastik dan racun keluar dari saluran air.  

Di rumah, tanyakan pada orang tuamu apakah mereka dapat 
menggunakan produk yang ramah lingkungan saat mencuci pakaian dan 
piring? 



Saat kamu melakukan ini, 
saya jamin itu akan 
menjadi peristiwa yang 
penting dalam hidupmu



Terimakasih sudah 
membantu kami dan 
jangan lupa kapan-
kapan datang dan 

menyapa kami.    


