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Banyak pengamat lingkungan yang memandang padang golf sebagai ancaman. Mulai dari
lingkungan buatan yang menggantikan habitat alami, irigasi berlebihan yang menyebabkan
hanyutnya zat-zat alami di tanah, dan penggunaan pestisida serta bahan kimia lain telah
merusak ekosistem. Namun Kevina Vulinec, ekolog dari Delaware State University, Dover,
Amerika Serikat menemukan hal lain dari padang golf.

Dalam laporannya pada ajang tahunan Ecological Society of America (ESA), ia menyebutkan
bahwa padang golf dapat menghadirkan win-win solution bagi manusia dan kelelawar. Vulinec
menyebutkan, padang ini bisa berfungsi sebagai tempat perlindungan sekaligus gudang
penyimpan makanan bagi hewan malam itu. Dan bagi manusia, keberadaan kelelawar bisa
membantu menekan jumlah populasi serangga mengganggu di sana.

Meski bukan pemain golf, pada penelitian, Vulinec dan timnya menghabiskan 22 malam di lima
padang golf di kawasan Delaware-Maryland. Mereka memasang jebakan untuk menangkap
kelelawar dan juga detektor ultrasonik untuk mengukur aktivitas kelelawar di setiap mikrohabitat
yang berbeda di padang-padang tersebut.

Ternyata, diketahui bahwa kelelawar kemungkinan besar mengunjungi kolam yang berfungsi
sebagai rintangan di setiap hole dan juga di kawasan serupa taman di perbatasan jalur lintasan.
Menurut Vulinec, lingkungan yang serupa dengan pinggir hutan yang kaya akan nyamuk
tersebut serupa dengan kawasan favorit para kelelawar di alam bebas. Dan berhubung
populasi kelelawar lokal terancam oleh rusaknya habitat serta pandemik fatal seperti sindrom
hidung putih, padang golf bisa menyediakan tempat perlindungan yang aman.

Kini Vulinec dan timnya mengumpulkan informasi seputar aktivitas serangga di kawasan
padang golf. Mereka berencana untuk melanjutkan penelitian mereka musim semi mendatang.
Ia berharap, temuannya dapat memberi masukan seputar bagaimana pengelola padang golf
bisa membuat lingkungannya lebih ramah bagi kelelawar. “Kita selalu mengeluh seputar

1/2

Padang Golf Untungkan Manusia dan Kelelawar?
Selasa, 16 Agustus 2011 11:24

padang golf, namun tidak dengan cara yang tepat,” kata Vulinec. “Kita seharusnya melihat
tempat-tempat ini sebagai peluang agar dapat menguntungkan semua pihak,” ucapnya.
(Sumber: Science Magazine) OLEH ABIYU PRADIPA (Sumber: www.nationalgeographic.com )
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