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Deskripsi: Setiap tumbuhan di hutan ini 
diberi nama lengkap de-ngan nama lo-
kalnya. Beberapa tumbuhan yang ada di 
tempat ini misalnya, Pasak Bumi, Kelat, 
Meranti, Bais, Kempas, Tapi, Kedondong 
Hutan, Durian Hutan, Meranti Sarang 
Punai, Pasir-Pasir, Dara-Dara, Cempedak 
Air, Dolek, Kelat Daun Lebar, Medang, 
Petai, Balam, Damar Laut, Tempunik, 
Kulim, Pendrahan/Pianggu, Lalan, Jang-
kang, Langsat Hutan, Pisang-Pisang Poli, 
dan banyak lagi. Salah satu jenis Meranti 
yang ada di sini juga hanya bisa ditemui 
di Hutan Larangan Rumbio ini dan di 
Bangka Belitung. Di hutan ini ada juga 
Kura-Kura Berbulu. Hewan ini berhasil 
ditemukan peneliti dari IPB. Mereka 
menyebut Kura-Kura Berbulu ini sebagai 
hewan langka di dunia. 
Habitat: Menurut Masriyadi, Ketua 
Yayasan Pelopor, yang terus berperan 
mengawal kelestarian hutan larangan 
ini, sejarah awal dari hutan larangan 
adat ini kenapa diberi nama hutan laran-
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Kata Pengantar 

Keanekaragaman hayati seharusnya dimanfaatkan secara optimal 

sebagai momentum perubahan cara pandang dan metode dalam 

mengelola suberdaya alamSemua dari kita sangat paham, 

keanekaragaman yang ada di Riau memiliki kompleksitas potensi 

sumberdaya kedepannya. 

 

Kepada semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kami 

mengucapkan terimakasih. Semoga buku ini dapat bermanfaat. Kepada 

Kepala Lembaga Penelitian Universitas Riau, dengan memberikan 

dukungan buku ini untuk diterbitkan melalui percetakan UNRI Press, 

kami mengucapkan terimakasih 

 

Kumpulan paper dalam buku ini, merupakan gagasan-gagasan yang 

berharga dan sumbangan pemikiran nyata dari kalangan akademisi untuk 

menuju peradaban masyarakat yang lebih baik, harmoni dengan alam 

kedepannya. Untuk itu, kami mengucapkan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada seluruh penulis. Semoga menjadi karya abadi, yang 

dicatat dalam sejarah dan dibaca dari generasi kegenerasi. 

 

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, isi buku ini masih 

jauh dari kekurangan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya dapat 

dimaafkan kalau seandainya mendapatkan kata-kata atau pemikiran-

pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang telah dipahami dan berlaku 

umum di masyarakat. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pihak-

pihak yang memerlukannya sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kita 

semua mendapat pencerahannya… Amin. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Kampus sebagai Lokasi Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragam hayati atau biological diversity adalah istilah payung 

(umbrella term) untuk derajat keanekaragaman sumberdaya hayati, 

meliputi jumlah atau frekwensi ekosistem, spesies maupun gen di suatu 

daerah. Keanekaragaman alami atau hayati mencakup semua kehidupan 

di atas bumi serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan 

keanekaragaman sistem ekologi yang ditempatinya. Istilah 

keanekaragaman hayati mencakup tiga tingkatan yang berbeda yaitu: 1) 

keanekaragaman genetik, merujuk pada berbagai macam informasi 

genetik yang terkandung dalam setiap mahluk hidup. 2) keanekaragaman 

spesies, merujuk pada keragaman spesies-spesies yang hidup. 3) 

keanekaragaman ekosistem berkaitan dengan keragaman habitat, 

komunitas biotik dan proses-prose ekologi (Mc Neely 1992, Anonima 

2007) 

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990, pengertian keanekaragaman 

hayati adalah keanekaragaman diantara mahluk hidup dari semua 

sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik 

lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari 

keanekaragaman mencakup keanekaragaman didalam jenis, antar jenis 

dan ekosistem (Setneg 1990). 

Menurut Maguran (1998) konsep pengukuran keanekaragaman 

hayati dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: kekayaan jenis 

(species richness), heterogenitas (heterogenity), dan kemerataan 

(evenness). Heterogenitas diukur berdasarkan kelimpahan individu dari 
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setiap jenis yang teramati atau ditemukan. Maguran (1998) mengatakan 

konsep ini disebutdengan kelimpahan jenis atau species abundance. 

Kemerataan menunjukkan derajat kemerataan kelimpahan individu 

antara setiap spesies. Ukuran kemerataan ini juga dapat digunakan 

sebagai indikator gejala dominansi diantara setiap jenis dalam sutu 

komunitas. Apabila setiap jenis memiliki jumlah individu yang sama, 

maka komunitas tersebut mempunyai nilai kemerataan maksimum. 

Sebaliknya jika nilai kemerataan kecil, maka dalam komunitas tersebut 

terdapat jenis dominan, sub dominan dan jenis yang terdominasi. 

Salah satu kawasan yang memiliki potensi keanekaragaman 

hayati adalah kawasan kampus Universitas Riau (UR). Kawasan kampus 

Universitas Riau (UR) Panam merupakan satu kesatuan habitat yang 

terdiri dari beberapa tipe habitat. Keanekaragaman tipe habitat yang ada 

di dalam kampus UR Panam memberikan beragam fungsi yang 

dibutuhkan oleh berbagai jenis burung. Dengan beragam tipe habitat yang 

ada, maka akan terbentuk banyak wilayah yang membentuk komunitas 

organisme dengan keanekaragaman jenis lebih tinggi daripada daerah 

lainnya. 

Kawasan kampus UR Panam memiliki beberapa tipe habitat. Tipe 

habitat tersebut mencakupi ruang perkantoran atau ruang kuliah, ruang 

terbuka hijau dan kawasan perairan. Wilayah perairan mencakup waduk 

Faperi, kolam percobaan dan kolam di samping gedung Rektorat. Ruang 

terbuka hijau meliputi lahan pertanian, hutan alami (arboretum) dan 

hutan tanaman (Eucalyptus, Acacia). Menurut Utari (1999) hutan 

tanaman merupakan salah satu pola penggunaan lahan yang juga 

mengubah kawasan hutan, yang secara ekologi menyebabkan perubahan 
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kondisi vegetasi yang berbeda dengan hutan alam. Perubahan tersebut 

mengakibatkan perubahan komunitas dan penurunan jenis burung 

didalamnya.  

  Berdasarkan peruntukannya, kawasan kampus UR Panam 

diharapkan menjadi salah satu kampus dengan ciri Kampus bernuansa 

taman atau taman didalam kampus. Disamping itu, kawasan kampus UR 

juga diharapkan menjadi salah satu ruang terbuka hijau termasuk 

didalamnya sebagai hutan kota yang menjadi paru-paru kota Pekanbaru. 

Salah satunya adalah sebagai kawasan pelestarian plasma nutfah, sebagai 

habitat burung dan sebagai kawasan rekreasi keluarga (Dahlan 2004). 

Kawasan hutan di kampus UR telah memiliki jalur setapak sebagai 

prasarana pendukung wisata. 

Salah satu aktifitas wisata yang sangat berpotensi dikembangkan 

adalah pengamatan satwa. Pengamatan satwa mencakup pengamatan 

warna, bentuk, cara bergerak dan bunyi satwa, pakan satwa, perilaku 

satwa, habitat satwa serta manfaat satwa bagi ekosistem. Selain itu 

kegiatan pengamatan satwa juga dapat dijadikan sebagai sarana 

pendidikan bagi siswa sekolah mulai dari pendidikan usia dini, tingkat 

dasar dan menengah sekaligus praktikum bagi mahasiswa yang tertarik 

dengan keanekaragaman hayati. Kegiatan ini juga dapat menjadi bagian 

dari bina cinta alam. Untuk mendukung kegiatan wisata pengamatan 

satwa diperlukan informasi dan data yang akurat mengenai 

keanekaragaman jenis satwa termasuk frekwensi perjumpaan dan habitat 

ditemukan suatu jenis satwa sehingga dapat disusun program 

pengembangan wisata pengamatan satwa yang pada akhirnya dapat 
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menjadikan kampus UR sebagai pusat pendidikan sekaligus sebagai pusat 

wisata ilmiah (ecoedupark). 

 

1.2. Tipe-Tipe Habitat di sekitar Kampus UR 

Kampus UR Panam sesuai peruntukannya dibagi menjadi dua yaitu 

ruang perkantoran atau perkuliahan dan ruang terbuka hijau. Ruang 

terbuka hijau terdiri dari berbagai jenis vegetasi baik vegetasi asli 

maupun butan. Ruang terbuka hijau buatan terdiri dari tegakan 

Eucalyptus pelita yang berlokasi di gedung Rektorat dan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik sedangkan di beberapa tempat terdapat kebun-

kebun sawit dan vegetasi yang bersifat musiman. Disamping itu 

dibeberapa tempat ditemukan lahan basah berupa danau, rawa musiman 

dan kolam percobaan. Untuk vegetasi alami masih ditemukan jenis hutan 

sekunder campuran yang didominasi oleh jenis-jenis Dipterocarpaceae. 

Kampus Universitas Riau (UR) Panam memiliki beberapa tipe 

habitat yaitu tegakan alami yang terletak di Arboretum UR, lahan 

pertanian yang  terletak di bawah pengawasan Fakultas Pertanian (FP) 

dan tegakan buatan yang terletak di beberapa tempat yaitu di halaman 

Rektorat, di samping Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) dan 

di samping gedung  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM). Kelompok habitat ini memiliki ciri dan tumbuhan 

masing-masing. 

Hasil pencatatan menunjukkan bahwa ketiga habitat ini memiliki 

kompisisi vegetasi yang berbeda. Tegakan alami dan tegakan buatan 

didominasi oleh tumbuhan berkayu, sedangkan lahan pertanian terbagi 

menjadi dua jenis vegetasi yaitu  tumbuhan tidak berkayu dan tumbuhan 
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berkayu yang merupakan tanaman tahunan. Tegakan alami sebagai hutan 

alami yang tersisa di kawasan kampus UR Panam memiliki jumlah jenis 

yang tertinggi sedangkan tegakan buatan yang merupakan tanaman 

penghijauan dan peneduh di kampus UR memiliki jumlah jenis yang 

paling rendah.  

Hasil analisa menunjukkan adanya perbedaan karakteristik 

diantara 3 jenis habitat yang diamati di Kampus UR. Hal ini ditunjukkan 

oleh vegetasi penyusun habitat secara umum. Secara visual tegakan alami 

memiliki tingkat kerapatan yang lebih tinggi sehingga memiliki tingkat 

naungan yang lebih tertutup dibandingkan dengan habitat lainnya. 

Naungan atau kanopi akan mempengaruhi kemampuan cahaya matahari 

menembus sampai ke lantai hutan sehingga akan mempengaruhi 

kemampuan tumbuh bagi tumbuhan bawah. 

Tabel 1. Perbandingan karakteristik vegetasi tiga habitat yang diamati 

di      Kampus UR panam. 

No Pembanding 
Tegakan 

alami 
Lahan 

pertanian 
Tegakan 
buatan 

1 Tumbuhan bawah 
 

Semak Semak dan 
rumput 

Rumput-
rumputan 

 
2 Tumbuhan berkayu 

a. Jumlah jenis 
b. Kerapatan 

(ind/m2) 
 

 
39 

10.36 

 
25 
1.1 

 
7 

0.04 

3 Tumbuhan tidak berkayu 
a. Jumlah jenis 
b. Kerapatan 

(ind/m2) 

 
- 
- 

 
10 

0.84 

 
- 
- 

Sumber : Hakim (2010) 
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Keanekaragaman jenis vegetasi akan mempengaruhi keberadaan 

burung pada lokasi tersebut, vegetasi yang terdapat pada tegakan alami 

dan lahan pertanian lebih heterogen dibandingkan dengan vegetasi yang 

terdapat pada tegakan buatan. Vegetasi tegakan buatan cenderung 

homogen sehingga tidak menyediakan tempat mencari makan, bermain 

atau berkembang biak yang cukup bagi sebagian burung. Keheterogenan 

habitat memberikan kemungkinan bagi organisme dari berbagai 

tingkatan untuk dapat hidup berdampingan, habitat yang heterogen akan 

lebih banyak menyediakan variasi habitat mikro dan iklim mikro 

dibandingkan dengan habitat yang homogen atau lebih sederhana 

(Imanuddin, 2009). 

Vegetasi yang menempati suatu habitat akan mempengaruhi jenis 

burung yang terdapat di bawah tegakan vegetasi tersebut, salah satunya 

pada kelompok burung Nectarinidae hanya terdapat pada tegakan alami 

dan lahan pertanian tetapi tidak dijumpai pada tegakan buatan. Hal ini 

disebabkan karena burung-burung tersebut makanan utamanya nektar 

yang biasa terdapat pada vegetasi tegakan buatan dan lahan pertanian 

pada saat berbunga. 

Vegetasi yang mendominasi masing-masing habitat berbeda dan 

sebagian besar tergolong tanaman berkayu. Pada tegakan alami 

didominasi oleh layau (Adinandra dumosa Jack.), lahan pertanian 

didominasi oleh jambu batu (Psidium guajava L.) dan pada tegakan 

buatan didominasi oleh ekaliptus (Eucalyptus pelita F.V. Muller) (Tabel 2). 
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Tabel 2. Jenis vegetasi yang mendominasi pada habitat yang diamati 

No Habitat Keterangan 

1 Tegakan alami Merupakan tanaman alami yang terdiri dari 

tanaman berkayu, didominasi oleh Layau 

(Adinandra dumosa Jack), marapuyan 

(Rhodamnia cenerea Jack.), pelangas (Aporoza 

aurita), kelat merah (Syzigium subglauca), 

tinggi burung (Euodia lucida Miq.), kayu besi 

(Eusideroxylon zwageri T & B), laban (Vitex 

pubescens Vahl). 

2 Lahan pertanian Merupakan areal yang terdapat jenis vegetasi 

pohon dan non pohon yang sengaja ditanam 

dan bertujuan untuk dipanen seperti: sawit, 

jambu biji, papaya, jeruk, lengkeng dll. 

3 Tegakan buatan Merupakan kawasan penghijauan yang terletak 

di beberapa kawasan seperti Rektorat, Fisipol 

dan Akasia. Kawasan ini di dominasi oleh 

Ekaliptus (Ecaliptus pelita F.V. Muller.), Akasia 

(Acacia mangium Willd.) 

Sumber : Hakim (2010) 
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Deskripsi tipe-tipe penutupan vegetasi di kampus Universitas Riau dapat 

dilihat pada Gambar 1-4. 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Plot Tegakan alami    Gambar 2. Tegakan buatan 

 

 

 

 

 

         Gambar 3. Lahan sawit    Gambar 4. Lahan tanaman budidaya 

Sumber : Hakim (2010) 

 

 

Jenis-jenis vegetasi yang terdapat di kampus Universitas Riau khususnya 

vegetasi pada plot pengamatan tegakan alami dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Vegetasi plot pengamatan tegakan alami 

 

N
o 

Famili Nama Latin Nama Indonesia 
Jumlah 
(batang

) 
1 Anacardiaceae Gluta elegens Kurs Rengas burung 8 

Icamnospermaauriculata Hook. F. Terentang 3 

2 Annonaceae Xylopia ferruginea Hook. f. Jangkang 5 

Polyalthia glauca Hassk Mempisang 7 

3 Apocynaceae Alstonia scholaris (L.) R. Br. Pulai 3 

4 Bombaceae Durio zibethinus L. Durian 1 

5 Celastraceae Solenospermum mioranthum 
Loes. 

Perupuk 2 

6 Compositaceae Vernonia arborea Buch Merambung 74 

7 Dipterocarpacea
e 

Shorea sp. Meranti 30 

8 Ebanaceae Diospyros capanulata Bakh Arang-arang 26 

9 Elaeocarpaceae Elaeocarpus glaber Blume Bangkinang 7 

10 Euphorbiaceae Mallotus paniculata Muell. Arg. Balik angin 4 

Hevea brasiliensis Karet 1 

Macaranga gigantea Muell. Mahang 1 

Aporoza aurita Miq Pelangas 156 

11 Fabaceae Cassia semaea Lmk. Johar 1 

12 Lauraceae Litsea firma Hook. F. Medang 8 

13 Linaceae Isonanthes icosandra  Pagar-pagar 14 

14 Mimosaceae Acacia mangium Wild. Akasia 16 

Perkia speciosa Petai 2 

Pithecelobium clypearia Benth. Petai belalang 2 

15 Moraceae Artocarpus champeden Cempedak 1 

Artocarpus rigidus BL Tempunik 9 

Paratocarpus trianda J. J. M. Tenggayun 3 

Artocarpus elasticus Rain. W Terap 3 

16 Myristicaceae Myristica inners BL Darah-darah 38 

17 Myrtaceae Syzygium cuprea K. et. V Jambu-jambu 32 
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N
o 

Famili Nama Latin Nama Indonesia 
Jumlah 
(batang

) 
Syzygium subglauca Ket. V Kelat merah 132 

Rhodamnia cenerea Jack Marapuyan 188 

Syzygium sp. Nasi-nasi 80 

18 Rutaceae Euodia lucida Miq. Tinggi burung 117 

19 Sapindaceae Pometia alnifolia Radlk Kasai 20 

Nephelium uncinatum Radlk Rambutan 
hutan 

27 

20 Sapotaceae Palaquium burchii. H.J.L. Balam 4 

21 Theaceae Adinandra dumosa Jack Layau 304 

22 Verbenaceae Vitex pubescens Vahl Laban 100 

Phitecelabium jiringa Jengkol 16 

Eusideroxylon zwageri T & B Kayu besi 108 

Melastoma affine D. Don Senduduk 1 

  J U M L A H 1554 

Sumber : Hakim (2010) 

Jenis-jenis vegetasi yang terdapat di kampus Universitas Riau khususnya 

vegetasi pada plot pengamatan tegakan buatan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Vegetasi plot pengamatan tegakan buatan 

No Famili Nama Latin Nama Indonesia 
Jumlah 

(batang) 

1 Apocynaceae Alstonia scholaris (L.) R. Br. Pulai 28 

2 Combretaceae Terminalia catappa L. Ketapang 6 

3 Fabaceae Adenonthera pavonina Saga 6 

4 Lauracea Mangifera indica Mangga 2 

5 Mimosaceae Acacia mangium Willd. Akasia 54 

6 Myrtaceae Eucalyptus pellita F. V. Mualler. Ekaliptus 362 
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No Famili Nama Latin Nama Indonesia 
Jumlah 

(batang) 

7 Fabaceae Pithecelabium jiringa Jengkol 6 

  J U M L A H 464 

Sumber : Hakim (2010) 

 

Jenis-jenis vegetasi yang terdapat di kampus Universitas Riau khususnya 

vegetasi pada plot pengamatan lahan pertanian tumbuahan tidak berkayu 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Vegetasi plot pengamatan lahan pertanian tumbuhan tidak 
berkayu 

No Famili Nama Latin Nama Indonesia 
Jumlah 

(batang) 

1 Anacardiaceae Manihot glaziovii Ubi gajah 3 

Manihot utilissima Ubi kayu 5 

2 Gramineae Bambusa sp. Bambu 8 

Saccharum officinarum Tebu 8 

3 Palmae Cocos nucifera Kelapa 2 

Areca cathecu Pinang 61 

Elaesis guinensis Jacq Sawit 21 

Salacca edulis Reinw Salak 16 

4 Solanaceae Solanum torvum Rimbang 1 

5 Caricaceae Carica papaya L. Pepaya 2 

 J U M L A H 127 

Sumber : Hakim (2010) 

Jenis-jenis vegetasi yang terdapat di kampus Universitas Riau khususnya 

vegetasi pada plot pengamatan lahan pertanian tumbuhan berkayu dapat 

dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Vegetasi plot pengamatan lahan pertanian tumbuhan berkayu 

No Famili Nama Latin Nama Indonesia 
Jumlah 

(batang) 

1 Mimosaceae Acacia mangium Willd. Akasia 1 

Samanea saman (Jack) Merr. Sengon 4 

2 Compositae Vernonia arborea Buch Merambung 1 

3 Euphorbiaceae Mallotus paniculata Muell. Arg. Balik angin 2 

Ricinus communis L. Jarak 1 

Macaranga gigantea Muell Mahang 1 

Macaranga gigantIfolia Merr. Mahang tapak gajah 4 

Aporoza aurita Miq Pelangas 1 

5 Lamiaceae  Peronema canescens Sungkai 1 

6 Lauraceae Mangifera indica Mangga 1 

7 Moraceae Artocarpus elastica Rain W. Terap 1 

8 Myristicaceae Persea americana Mill. Alpokad 1 

9 Myrtaceae Psidium guajava L. Jambu batu 114 

Rhodamnia cenerea Jack Marapuyan 3 

Syzygium sp. Nasi-nasi 1 

10 Rutaceae Citrus aorantifolia Jeruk 3 

Euodia lucida Miq. Tinggi burung 1 

11 Sapindaceae Nephelium lappaceum L. Rambutan 7 

12 Theaceae Adinandra dumosa Jack Layau 1 

13 Thymelaeaceae Phelaleria macrocarpa Mahkota dewa 1 

14 Verbenacea Vitex pubescens Vahl Laban 2 

Ficus benjamina L. Beringin 1 

Phitecelabium jiringa(Jack) Jengkol 10 

Euphoria longan (Lour) Steud Lengkeng 1 

Melastoma affine D. Don Senduduk 1 

J U M L A H 165 

Sumber : Hakim (2010) 

 



 
13 

 

 

 

 

Bab 2. Bioekologi Satwa Liar di Kampus UR 

 

2.1. Bioekologi Amfibi 

Kelas Amfibia dibagi menjadi 3 ordo yang masih ada hingga 

sekarang, yaitu Caudata (amfibi berekor), Umumnya ordo ini lebih 

dikenal sub-ordonya yaitu Salamandroidea atau Salamander. Selain itu, 

ada 2 sub-ordo lain yaitu: Sirenidea dan Cryptobranchoidea, jenis ordo ini 

paling sering ditemukan (Mistar 2008).  

Anura (amfibi tidak berekor), Gymnophiona (amfibi tidak 

bertungkai). Amfibia memiliki siklus kehidupan seperti beberapa jenis 

insekta/serangga yaitu mengalami metamorfosis. (Anonim 2012). 

Katak memiliki kaki belakang yang berfungsi untuk melompat, 

lebih panjang dari pada kaki depan yang pendek dan ramping, dan 

berguna untuk melompat mencari mangsa atau menghindari diri. 

Matanya sangat besar, dengan pupil matanya berbentuk berlian atau segi 

empat yang khas bagi masing-masing kelompok. Ujung jarinya mungkin 

tidak berbentuk, hanya silindris atau berbentuk piringan yang pipih, dan 

kadang – kadang mempunyai lipatan kulit lateral lebar. Kaki depannya 

mempunyai empat jari, tetapi kaki belakang berjari lima. Selaput kulit 

tumbuh diantara jari – jari. Selaput ini bervariasi dari tiap jenis. Beberapa 

jenis hampir tidak berselaput, tetapi pada jenis yang lain selaputnya 

meluas sampai menutupi jari atau pelebaran ujung jari. Pada beberapa 

jenis selaputnya mempunyai lekukan yang dalam sehingga terlihat 
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sebagai berselaput tidak penuh (Kminiak 2000 dalam Mistar 2008). Kulit 

amfibi bervariasi dari halus (misalnnya: Rana sp) sampai kasar yang 

tertutup oleh tonjolan-tonjolan berduri (misalnya: Bufo sp). Pada sisi 

tubuh beberapa jenis katak terdapat lipatan kulit berkelenjar mulai dari 

belakang mata sampai di atas pangkal paha, yang disebut lipatan 

dorsolateral. Ada juga lipatan serupa yang disebut lipatan supratimpanik 

yang dimulai dari belakang mata, memanjang di atas gendang telinga dan 

berakhir dekat pangkal lengan. Ukuran katak Indonesia bervariasi dari 

yang kecil hanya 10 mm, dengan berat hanya satu atau dua gram sampai 

jenis yang mencapai 280 mm degan berat lebih dari 1500 gram (Iskandar 

1998). 

Pada ordo Caudata (amfibia yang memiliki ekor) memiliki tubuh 

yang panjang, memiliki anggota gerak dan tidak memiliki tympanum 

(seperti telinga pada manusia). Beberapa spesies Caudata mempunyai 

insang dan lainnya paru-paru. Ada beberapa spesies amfibi yang dapat 

bernafas menggunakan kulit. Tubuhnya terdiferensiasi antara kepala, 

tubuh dan ekor. Pada bagaian kepala terdapat mata yang kecil dan mata 

mengalami reduksi pada beberapa jenis Caudata (Tajali 2008). 

Ordo Anura  pada siklus hidupnya, memiliki ekor pada fase 

juvenile (muda, berudu/kecebong). Ordo ini sering dijumpai dengan 

tubuhnya seperti sedang jongkok. Tubuhnya terdiferensiasi menjadi 3 

bagian yaitu kepala, badan, dan anggota gerak (2 pasang tungkai = 

tetrapoda). Kulitnya cenderung basah karena memiliki kelenjar lendir 

dibawah kulitnya. Anura sendiri sering dibagi menjadi istilah katak dan 

kodok. Ciri yang paling mencolok adalah tekstur kulitnya, dimana kulit 
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katak lebih halus dari kodok juga bentuk tubuh katak yang lebih ramping 

daripada kodok (Mistar 2008).  

Ordo Gymnophiona merupakan amfibia yang umumnya tidak 

memiliki anggota gerak dan beberapa jenis alat geraknya tereduksi secara 

fungsional. Tubuh menyerupai cacing (gilig), bersegmen, tidak 

bertungkai, dan ekor mereduksi. Hewan ini mempunyai kulit yang 

kompak, mata tereduksi, tertutup oleh kulit atau tulang, retina pada 

beberapa spesies berfungsi sebagai fotoreseptor. Di bagian anterior 

terdapat tentakel yang fungsinya sebagai organ sensory (Anonim 2011). 

Berdasarkan habitatnya, katak hidup pada daerah pemukiman 

manusia, pepohonan, habitat yang terganggu, daerah sepanjang aliran 

sungai atau air yang mengalir, serta pada hutan primer dan sekunder. 

Dari 5 amfibi hanya bisa hidup di air tawar, namun jenis seperti 

Fejervarya cancrivora diketahui mampu hidup di air payau (Iskandar 

1998). Sebagian katak beradaptasi  hidup di pohon. Katak pohon 

seringkali tidak turun ke air untuk bertelur. Katak pohon melakukan 

kawin dan menyimpan telurnya di vegetasi/pohon yang berada di atas 

air. Saat menetas berudu katak akan jatuh ke dalam air (Duellman & 

Heatwole 1998). Selain itu, juga terdapat katak yang menyimpan telurnya 

di lubang berair pada kayu dan tanah, di punggung betina atau membawa 

ke daerah dekat air (Duellman & Trueb 1994). 

Sudrajat (2001) membagi amfibi menurut perilaku dan habitatnya 

menjadi tiga grup besar yaitu: 1). Jenis yang terbuka pada asosiasi dengan 

manusia dan tergantung pada manusia, 2). Jenis yang dapat berasosiai 

dengan manusia tapi tidak tergantung pada manusia, 3). Jenis yang tidak 

berasosiai dengan manusia. Habitat herpetofauna di Sumatera Selatan 
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dibagi berdasarkan ada dan tidaknya modifikasi lingkungan yang 

disebabkan oleh manusia maupun yang terjadi secara alami, diantaranya: 

hutan primer, hutan bekas tebangan, camp/bekas camp, jalan sarad, 

bekas kebun, kebun karet, sawah dan pemukiman. 

Menurut Mistar (2008), daerah hidup amfibi dibagi tiga yaitu: 

Pertama, adalah amfibi yang dapat berasosiasi dengan manusia seperti: 

permukiman, sawah, kolam dan berbagai tipe lain yang dibuat manusia. 

Paling sedikit ada delapan jenis yang diketahui berasosiasi dengan 

manusia antara lain: Bufo melanostictus, Fejervarya cancrivora, Fejervarya 

limnocharis, Rana erythraea, Rana nicobariensis, Kaloula baleata, K. 

pulchra dan Polypedates leucomystax. Jenis lainnya merupakan amfibi 

yang tinggal hutan primer maupun hutan sekunder. Kedua, adalah amfibi 

yang terdapat di daerah peralihan antara hutan dan permukiman seperti ; 

Bufo divergens, Bufo qaudriporcatus, Rana picturata, Leptomantis 

appendiculatus, Rhacophorus pardalis, Rhacophorus nigropalmatus. Ketiga, 

secara umum amfibi menempati habitat hutan primer. 

 

2.2. Bioekologi Burung 

 Burung, salah satu diantara 5 kelas hewan bertulang belakang.  

Burung berdarah panas dan berkembang biak melalui telur.  Tubuhnya 

tertutup bulu dan memiliki bermacam-macam adaptasi untuk terbang.  

Hewan bertulang belakang lain pun ada juga yang dapat terbang, seperti 

kelelawar, tetapi hewan ini memiliki ciri-ciri yang lain.  Burung memiliki 

pertukaran zat yang cepat karena terbang memerlukan banyak energi.  

Suhu tubuhnya tinggi dan tetap sehingga kebutuhan makannya banyak.  

Tinja dan air seni dikeluarkan secara tercampur (kecuali pada burung 
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unta) melalui kloaka yang juga merupakan tempat kelenjar kelamin 

disalurkan keluar.  Sisa makanan seperti bulu, tulang ikan, rambut dan 

tulang lainnya dikeluarkan dalam bentuk gumpalan yang dimuntahkan 

(Redaksi Ensiklopedi Indonesia, 1989). 

 Redaksi Ensiklopedi Indonesia (1989) juga menyebutkan cara 

hidup burung seperti juga hewan-hewan lain, sebagian besar ditentukan 

oleh ciri-ciri habitatnya.  Ada spesies-spesies yang serba bisa secara 

mencolok dan dapat hidup di berbagai macam habitat, sedangkan burung 

lain ada yang hanya dapat hidup dalam kombinasi situasi hidup, atau 

nampaknya bergantung hanya pada satu faktor esensial, seperti adanya 

pangan nabati tertentu.  Semakin besar spesialisasi, semakin kecil 

saingannya  dengan spesies-spesies lain, yang secara keseluruhannya 

mempunyai tuntutan yang sama terhadap lingkungan.  Dalam lingkungan 

seekor burung dapat saja ada spesies burung-burung lain, tetapi setiap 

spesies menempati daerah ekologinya sendiri. 

 Lebih lanjut burung sekarang telah dibagi dalam ordo-ordo dan 

pembagiannya dimulai dari burung yang diperkirakan bersifat paling 

primitif, lalu ditelusuri sampai tingkat perkembangannya paling tinggi.  

Ke 29 ordo dapat dibagimenjadi 158 famili (termasuk 2 ordo dan 4 famili 

yang belum lama ini punah).  Pada beberapa famili ada subfamili.  Sekitar 

1/3 jumlah total famili dan separuh jumlah spesies digolongkan dalam 

ordo Passeriformes.  Telah menjadi kebiasaan untuk menggabungkan 

semua ordo lain sebagai non passeri. 

 Indonesia memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang 

tinggi termasuk keanekaragaman jenis burungnya yaitu 1539 jenis atau 

17% dari seluruh jenis burung di dunia, 381 diantaranya merupakan jenis 
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burung endemik dan 104 jenis diantaranya kategori terancam punah 

secara global (Shannaz dkk., 1995). Tingginya keanekaragaman jenis 

burung di Indonesia tidak lepas dari keberadaan Indonesia yang 

merupakan rangkaian 17.000 pulau yang membentang di sepanjang 

khatulistiwa dan diapit oleh benua Asia dan Australia sehingga memiliki 

penyebaran jenis burung dari : Subregion Sunda yang terdiri dari Pulau 

Sumatera, Jawa, Bali dan Pulau Kalimantan; Subregion Australo Papua 

yang terdiri dari Kepulauan Kai.  Aru dan Papua; dan Subregion Wallacea 

yang terdiri dari Pulau Sulawesi, kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara 

(Mackinnon dan Phillips, 1993).  Selain itu adanya variasi tipe habitat 

seperti hutan hujan dataran rendah, hutan pantai, hutan mangrove, hutan 

kerangas, hutan rawa, hutan musim dan savana, dll turut mendukung 

keberadaan komunitas burung yang beragam dan memiliki keendemikan 

yang tinggi (Bappenas, 1993). 

 Menurut Keast (1985), tingginya keanekaragaman jenis burung di 

hutan tropis disebabkan oleh kondisi iklim tropis yang relatif stabil dan 

bersahabat yang memungkinkan terjadinya berbagai relung ekologi dan 

spesies pecking terbentuk, struktur vegetasi habitat yang beragam, 

tingginya keanekaragaman jenis tumbuhan di hutan tropis (floristic), 

beragamnya tipe pakan yang tersedia serta tingginya jumlah jenis burung 

yang jarang (rare) dan spesialis (specialized).  Sedangkan Pearson (1986) 

mengatakan selain faktor-faktor di atas, faktor sejarah geologis suatu 

wilayah juga mempengaruhi keanekaragaman jenis burung di wilayah 

tersebut. 

 Keanekaragaman jenis burung berbeda dari satu tempat ke 

tempat lain, tergantung kondisi lingkungan dan faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya.  Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah 

keragaman konfigurasi dan ketinggian pohon; sehingga hutan yang 

memiliki ukuran pohon dan bentuk yang berbeda-beda dari satu jenis 

pohon akan memiliki keanekaragaman jenis burung lebih tinggi daripada 

tegakan pohon dari jenis yang berbeda namun memiliki struktur bentuk 

yang seragam (MacArthur and MacArthur, 1961 dalam Welty 1982).  

James (1971) dalam Welty (1982) juga mengatakan bahwa penutupan 

tajuk, ketinggian tajuk dan keragaman jenis pohon menentukan 

keanekaragaman jenis burung.  Keanekaragaman jenis burung 

berhubungan dengan jumlah lapisan vegetasi atau stratifikasi tajuk pohon 

(MacArthur dan MacArthur, 1961 dalam Zubaidi, 1995).  Sedangkan van 

Balen (1984) dan Helvoort (1985) mengatakan bahwa ketinggian tempat 

dan keragaman habitat akan mempengaruhi komposisi dan kekayaan 

jenis burung. 

 

2.3. Bieokologi Ikan 

Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar suatu 

organisme. Bentuk luar dari organisme ini merupakan salah satu ciri yang 

mudah dilihat dan diingat dalam mempelajari organisme. Adapun yang 

dimaksud dengan bentuk luar organisme ini adalah bentuk tubuh, 

termasuk di dalamnya warna tubuh yang kelihatan dari luar. Pada 

dasarnya bentuk luar dari ikan dan berbagai jenis hewan air lainnya 

mulai dari lahir hingga ikan tersebut tua dapat berubah-ubah, terutama 

pada ikan dan hewan air lainnya yang mengalami metamorfosis dan 

mengalami proses adaptasi terhadap lingkungan (habitat). Namun 

demikian pada sebagian besar ikan bentuk tubuhnya relatif tetap, 
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sehingga kalaupun terjadi perubahan, perubahan bentuk tubuhnya relatif 

sangat sedikit (Djuhanda, 1985). 

Pada ikan dan pada hewan air lainnya pada umumnya bagian tubuh 

dibagi menjadi tiga bagian yakni bagian kepala, badan dan ekor , namun 

pada setiap jenis ikan ukuran bagian-bagian tubuh tersebut berbeda-beda 

tergantung jenis ikannya. Adapun organ-organ yang terdapat pada setiap 

bagian tersebut adalah: 

1. Bagian kepala yakni bagian dari ujung mulut terdepan hingga 

hingga ujung operkulum (tutup insang) paling belakang. Adapun 

organ yang terdapat pada bagian kepala ini antara lain adalah 

mulut, rahang, gigi, sungut, cekung hidung, mata, insang, 

operkulum, otak, jantung, dan pada beberapa ikan terdapat alat 

pernapasan tambahan, dan sebagainya. 

2. Bagian badan yakni dari ujung operkulum (tutup insang) paling 

belakang sampai pangkal awal sirip belang atau sering dikenal 

dengan istilah sirip dubur. Organ yang terdapat pada bagian ini 

antara lain adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, 

limpa, empedu, lambung, usus, ginjal, gonad, gelembung renang, 

dan sebagainya. 

3. Bagian ekor, yakni bagian yang berada diantara pangkal awal sirip 

belakang/dubur sampai dengan ujung terbelakang sirip ekor. 

Adapun yang ada pada bagian ini antara lain adalah anus, sirip 

dubur, sirip ekor, dan pada ikan-ikan tertentu terdapat scute dan 

finlet, dan sebagainya.  

Bentuk tubuh atau morfologi ikan erat kaitannya dengan anatomi, 

sehingga ada baiknya sebelum melihat anatominya; terlebih dahulu kita 
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lihat bentuk tubuh atau penampilan (morfologi) ikan tersebut. Dengan 

melihat morfologi ikan maka kita akan dapat mengelompok-ngelompokan 

ikan/hewan air, dimana sistem atau caranya mengelompokan ikan ini 

dikenal dengan istilah sistematika atau taksonomi ikan. Dengan demikian, 

maka sistematika atau taksonomi ini merupakan ilmu yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan ikan/hewan air atau hewan lainnya (Rahardjo, 

1985). 

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan 

jumlah pulau ±17.507 buah pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 

km. Indonesia dikenal sebagai Negara dengan kekayaan keanekaragaman 

hayati (biodervisity) laut terbesar di dunia karena memiliki ekosistem-

ekosisitem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang dan padang 

lamun yang sangat luas dan beraneka ragam (Lampe, 2008) 

Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik (berdarah dingin) 

yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok 

vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 

27,000 di seluruh dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok 

paraphyletic yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan; 

biasanya ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang (kelas Agnatha, 75 

spesies termasuk lamprey dan ikan hag), ikan bertulang rawan (kelas 

Chondrichthyes, 800 spesies termasuk hiu dan pari), dan sisanya 

tergolong ikan bertulang keras (kelas Osteichthyes). Ikan dalam berbagai 

bahasa daerah disebut iwak (jv, bjn), jukut (vkt). 

Pada sistematika atau taksonomi ada 3 pekerjaan yang biasa 

dilakukan, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan pengamatan evolusi. 

Identifikasi merupakan pengenalan dan deskripsi yang teliti dan tepat 
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terhadap suatu jenis/spesies yang selanjutnya diberi nama ilmiahnya 

sehingga diakui oleh para ahli diseluruh dunia. Klasifikasi adalah suatu 

kegiatan pembentukan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan cara 

memberi keseragaman ciri/sifat di dalam keanekaragaman ciri yang ada 

pada makhluk hidup tersebut. (Riki, 2010) . 

Untuk mendukung pengetahuan tentang klasifikasi dan taksonomi 

diperlukan adanya identifikasi dari berbagai parameter morfologi dari 

bentuk tubuh ikan. Dengan melihat morfologi ikan kita dapat 

mengelompokkan ikan/hewan air. Sistem atau cara pengelompokan ini 

dikenal dengan istilah sistematika atau taksonomi. (Riki 2010) . 

Ikan dapat ditemukan di hampir semua "genangan" air yang 

berukuran besar baik air tawar, air payau maupun air asin pada 

kedalaman bervariasi, dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter 

di bawah permukaan. Namun, danau yang terlalu asin seperti Great Salt 

Lake tidak bisa menghidupi ikan. Ada beberapa spesies ikan 

dibudidayakan untuk dipelihara untuk dipamerkan dalam akuarium. 

Ikan merupakan salah satu fauna khas dari lahan basah. Perairan 

air tawar, payau atau asin merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan. 

Ikan karang merupakan ikan yang hidup, berkembang biak dan mencari 

makan di sekitar karang. Karang ikan pada umumya berukuran kecil dan 

relatif tidak berpindah-pindah dan sebagian besar merupakan ikan hias. 

Potensi ikan karang yang melimpah dan memiliki nilai ekonomis tinggi 

serta merupakan komoditi ekspor mendorong eksploitasinya secara 

besar-besaran, yang dapat mengancam kelestariannya. Meskipun 

sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang dapat pulih kembali 
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namun sifatnya yang terbatas sehingga perlu pengelolaan bijaksana , 

terkendali dan terencana dengan baik (Soegiono, 2010). 

Menurut UU No. 45 Tahun 2009, ikan adalah segala jenis 

organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di 

dalam lingkungan perairan. Pengertian ikan meliputi Ikan bersirip 

(Pisces); Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (Crustacea); Kerang, 

tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya. (Mollusca); Ubur-ubur 

dan sebangsanya (Coelenterata); Teripang, bulu babi dan 

sebangsanya.(Echinodermata); Kodok dan sebangsanya (Amphibia); 

Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (Reptilia); 

Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (Mammalia); Rumput 

laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya dalam air (Algae); dan 

biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut 

diatas termasuk dalam kategori ikan (Anonim, 2011). 

Keanekaragaman jenis ikan (Pisces) di Indonesia sangat tinggi, 

sedikitnya terdapat 7.000 jenis baik ikan laut maupun tawar. Untuk 

menentukan berapa jumlah jenis tersebut maka dibutuhkan suatu 

keahlian bidang taksonomi (Biosistematik). Salah satu bagian penting 

dari taksonomi adaah Teknik Identifikasi. Dalam pelaksanaannya, 

mengidentifikasi suatu jenis ikan bukanlah hal yang mudah karena 

memerlukan suatu metoda, peralatan tertentu (kaliper, kaca pembesar, 

mikroskup, dan lainnya); buku atau pustaka mengenai taksonomi, 

pengenalan jenis, dan pustaka terkait (Haryono, 2009). 

 

2.4. Bioekologi Mamalia 
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 Mamalia merupakan kelompok tertinggi dalam dunia hewan.  

Mamalia umumnya dibagi dalam dua kelompok besar yaitu mamalia 

besar dan mamalia kecil.  Mamalia kecil adalah yang berat badan 

dewasanya berkisar antara 2 gram hingga 5 kg.  Jenis-jenis ini antara lain 

adalah kelelawar (Chiroptera), bajing dan tikus (Rodentia), tupai 

(Scandentia) dan banyak jenis lainnya.  Sedangkan mamalia besar adalah 

mamalia yang beratnya diatas 5 kg (Bourliere, 1975; Stoddart, 1979). 

Mamalia memiliki ciri-ciri umum tubuhnya tertutup rambut, yang 

berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh panas maupun dingin, 

pada betina terdapat kelenjar mammae (glandula mammae) yang tumbuh 

baik, tetrapoda dengan anak yang diberi makan dari kelenjar susu betina, 

diagfragma yang menventilasi paru-paru, mempunyai kantung amniotic, 

tubuh yang endoterm atau berdarah panas, bernafas melalui paru-paru, 

mempunyai cuping telinga, dan gigi umumnya terbagi menjadi empat tipe 

yaitu gigi seri, gigi taring, gigi premolar, dan gigi molar (Carters 1978). 

Mamalia juga memiliki ciri-ciri khusus seperti beberapa jenis 

mamalia mempunyai kelenjar lain misalnya kelenjar bau dan kelenjar 

pipi, memiliki kantung pada mamalia marsupialia, memiliki alat gerak 

yang berupa dua pasang tungkai, sepasang tungkai belakang dan 

sepasang tangan, atau sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip, 

atau alat gerak yang menyerupai sayap, anggota gerak depan dapat 

bermodifikasi untuk berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang, 

pada jari-jarinya terdapat kuku, cakar dan pada kulit terdapat banyak 

kelenjar minyak dan kelenjar keringat (Anonima 2011). Klasifikasi 

mamalia sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 
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Sub-Kingdom : Metazoa 

Filum : Chordata 

Sub-Filum : Vertebrata 

Kelas : Mamalia 

 

Mamalia dibagi menjadi dua berdasarkan ukurannya, yaitu 

mamalia besar dan mamalia kecil. International Biological Program 

mendefinisikan mamalia besar sebagai jenis-jenis mamalia yang memiliki 

ukuran berat badan dewasa berkisar > 5Kg, sedangkan mamalia kecil 

dengan ukuran berat badan dewasa berkisar < 5Kg. Jenis-jenis mamalia 

besar adalah rusa, harimau, dan  kerbau. Mamalia kecil, antara lain 

kelelawar (Chiroptera), bajing, tikus (Rodentia), tupai (Scandentia) dan 

banyak jenis lainnya (Payne et al. 2000).  

Dalam pemanfaatan waktu aktifitas, mamalia dibagi menjadi 

diurnal dan nokturnal. Mamalia diurnal merupakan jenis-jenis mamalia 

yang melakukan aktivitasnya pada pagi dan sore hari, seperti orangutan, 

rusa, dan beberapa jenis bajing. Mamalia nokturnal merupakan jenis-jenis 

mamalia yang melakukan aktivitasnya mulai menjelang malam hari 

hingga menjelang pagi hari, seperti kelelawar, tenggalung malaya, serta 

musang. Selain itu, terdapat juga jenis-jenis yang beraktivitas sepanjang 

hari seperti babi hutan (Payne et al. 2000). 

Selain itu dalam pemanfaatan strata tegakan hutan, mamalia 

diklasifikasikan menjadi dua, yakni mamalia arboreal dan mamalia 

terestrial. Mamalia arboreal merupakan jenis-jenis mamalia yang banyak 

menghabiskan waktu aktivitasnya pada strata yang tinggi, sedangkan 

mamalia terestrial merupakan jenis-jenis mamalia yang menghabiskan 
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waktu aktivitasnya pada lantai hutan atau strata terbawah. Jenis-jenis 

mamalia arboreal, antara lain monyet, kelelawar, bajing, serta beberapa 

jenis dari suku Felidae. Sedangkan jenis-jenis mamalia terestrial, antara 

lain kijang, gajah, dan badak (Soerianegara dan Indrawan 2002).  

Habitat adalah kawasan yang terdiri dari beberapa kawasan baik 

fisik maupun biotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan 

sebagai tempat hidup serta berkrmbangnya satwa liar. Mamalia hidup 

pada berbagai tipe habitat, mulai dari habitat teresterial sampai habitat 

akuatik, mamalia teresterial tersebar luas mulai dari kutub sampai ke 

kawasan tropis. Mamalia teresterial dapat menempati tipe habitat yang 

beraneka ragam, baik hutan maupun bukan hutan seperti kawasan 

pertanian, perkebunan, gua dan padang rumput (Alikodra  2002).  

Kebanyakan jenis mamalia di Indonesia hidup di hutan hujan 

dipterocarpacea, dengan agak lebih sedikit spesies di hutan rawa dan 

hutan kerangas. Banyak spesies mampu bertahan hidup di habitat yang 

berubah-ubah, dan sering mudah terlihat di hutan yang baru ditebang dan 

hutan sekunder bahkan perkebunan, dimana vegetasinya lebih jarang 

(Anonimb 2011). Mamalia juga banyak menggunakan lahan pertanian 

sebagai habitat, sehingga dapat menjadi hama pertanian karena mencari 

makan di lahan pertanian dan berlindung di hutan-hutan sekitarnya 

(Alikodra 2002). Kawasan pinggiran hutan yang berbatasan dengan 

perkebunan atau lahan pertanian penduduk sering mendukung berbagai 

spesies binatang dengan kepadatan yang relatif lebih tinggi. Di Sumatra 

pada umumnya mamalia hidup di hutan hujan dataran rendah. Beberapa 

jenis hidup di daerah dengan kelerengan yang tinggi di hutan bukit dan 

pegunungan (Payne et al. 2000). 
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 Keanekaragaman jenis mamalia di Sumatra ada 194 jenis dan 10 

jenis diantaranya merupakan endemik (Mackinnon 1986 dalam Suyanto 

2008). Menurut Suyanto dkk (2002) di Sumatra ada 206 jenis mamalia 

darat dan 31 jenis diantaranya merupakan satwa endemik yang sebagian 

besar merupakan mamalia kecil. Perjalanan yang dilakukan oleh Iskandar 

dkk.(1977) selama 20 hari dari hulu Sungai Siak dan Kampar diperoleh 

63 spesimen mamalia, 5 jenis tikus  dan 10 jenis kelelawar. Dan 

ditemukan juga singke (Trichys fasciculata), kera, ungka dan lutung 

(Suyanto 2008). 

 Indonesia terletak di daerah tropik sehingga memiliki 

keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah 

subtropik (iklim sedang) dan kutub (iklim kutub). Tingginya 

keanekaragaman hayati di Indonesia ini terlihat dari berbagai macam 

ekosistem yang ada di Indonesia, seperti: ekosistem pantai, ekosistem 

hutan bakau, ekosistem padang rumput, ekosistem hutan hujan tropis, 

ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem savanna, dan lain-lain. 

Masing-masing ekosistem ini memiliki keaneragaman hayati tersendiri. 

Selain itu Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera. Dua 

benua ini (Asia dan Australia) mempengaruhi kenekaragaman hayati di 

Indonesia termasuk mamalia. Faktor ekosistem yang beragam, posisi 

geografis dan sejarah geologi Indonesia inilah yang membuat mammalia 

di Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi (Anonimc  2010) 

 

 

2.5. Bioekologi Reptil 
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Reptilia merupakan kelas Herpetofauna berukuran besar. 

Sebagian besar kelas ini merupakan hewan tetrapoda kecuali bangsa ular-

ularan (Ophidia). Kelas Reptilia memiliki ciri khas yaitu tubuh anggota 

kelas reptil di tutupi oleh sisik atau memiliki sisik. Kelas Reptilia dibagi 

menjadi 4 ordo yaitu (1) Ordo Testudinates merupakan ordo reptil yang 

memiliki cangkang sebagai tempat berlindung maupun menjadi bagian 

tubuhnya. Yang termasuk ordo testudinates adalah segala jenis kura-kura 

dan penyu, (2) Ordo Crocodylia merupakan ordo yang mencakup reptil 

yang berukuran paling besar dari ordo-ordo lain yang terdiri dari tiga 

famili, diantaranya adalah famili alligatoridae, famili crocodylidae, dan 

famili gavialidae, (3) Ordo Sphenodontia merupakan ordo reptil yang 

terdiri dari kadal-kadal purba. Salah satu contohnya adalah Tuatara. 

Hewan ini hanya tersisa dua jenis di dunia dan merupakan spesies 

endemik di Selandia Baru. Kadal ini merupakan bukti peninggalan zaman 

dinosaurus yang hidup pada 200 juta tahun yang lalu, dan (4) Ordo 

Squamata merupakan ordo reptil yang mengalami pergantian kulit atau 

sisik secara periodik (molting). Squamata sendiri diklasifikasikan menjadi 

tiga sub-ordo, yaitu Sauria (contohnya kadal, iguana, dsb), Ophidia 

(bangsa ular-ularan), dan Amphisbaenia (squamata tak bertungkai, sisik 

tersusun seperti cincin-cincin; sering disebut worm-like lizard (Anonim 

2011). 

Berbeda dengan amfibi dan ikan, kulit reptil kering. Kulitnya tidak 

mengandung kelenjar lendir. Kulitnya berlapiskan sisik dan zat tanduk. 

Sisik merupakan penebalan dari lapisan tanduk bagian luar kulit yang 

terpisah oleh kulit lunak sehingga tubuh tetap lentur. Sisik merupakan 

pelindung luka dan lebih penting terhadap pengeringan (Van Hoeve 
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2003). Ada beberapa jenis reptil yang memiliki zat bau pada sisik seperti 

kadal yang berguna untuk perlindungan diri dari musuh. Ada juga reptil 

yang memiliki kemampuan merubah warna lingkungannya  yang disebut 

mimikri. Mimikri warna dilakukan dengan cara menggeser-geser pigmen 

warna, misalnya pada bunglon (Mahardono 1980). Pada Testudinata 

memiliki perisai pada tubunhnya. Perisai tersebut terdiri dari dua bagian 

yakni, pada bagian atas yang menutupi punggung adalah karapas dan 

bagian bawah yang menutupi perut adalah plastron (Iskandar 2000). 

Alat gerak pada kadal, buaya dan kura-kura berbentuk kaki, 

sedangkan pada ular kaki sudah menghilang. Alat tubuh yang tidak 

tumbuh atau mengecil disebut rudimeter. Adapula kaki reptil yang 

berubah bentuk serupa sirip untuk berenang, misalnya pada penyu 

(Mahardono 1980). Jenis reptil yang jari-jarinya memeiliki alat penghisap 

yang memungkinkan dapat merayap di tempat vertikal, bahkan dapat 

juga merayap di langit-langit rumah, misalnya cicak dan tokek. Cicak 

mempunyai kemampuan memutuskan bagian tubuhnya yaitu ekor. 

Kemampuan ini dinamakan ototomi atau otoamputasi (Van Hoeve 2003). 

Hewan reptil bernapas dengan paru-paru. Paru-parunya ada dua 

buah, kiri dan kanan. Pada ular, paru-paru sebelah kiri umumnya 

rudimeter sehingga tampak hanya satu paru-paru yang sangat panjang 

(Van Hoeve 2003). Reptil mempunyai peredaran darah ganda. Dalam 

sekali beredar darah dua kali melewati jantung. Pertama ke paru-paru 

yang disebut peredaran darah kecil dan ke seluruh tubuh dinamakan 

peredaran darah besar (Mahardono 1980).  

Reptilia dari sub-bangsa Lacertilia sebagian yang berasosiasi 

dengan lingkungan manusia sampai di sekitar kebun yang tidak 
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monokultur, hutan primer maupun sekunder. Bangsa Chelonii 

(Testudines) atau kura-kura, hampir tidak ada yang dapat berasosiasi 

dengan manusia, namun sering diadopsi sebagai binatang kesayangan 

oleh masyarakat perkotaan, umumnya bila dijumpai di sekitar 

permukiman akan segara di tangkap, untuk dimakan atau untuk dijual, 

karena biasanya sudah ada yang bersedia menampung hewan tersebut. 

Bangsa Crocodylia (buaya), tidak ada satupun dari anggota jenis ini yang 

benar-benar dapat bersahabat dengan manusia. Buaya sapit (Tomistoma 

schlegelii) dianggap sebagai teman bagi pencari ikan karena dapat 

dijadikan indikator keberadaan ikan. Sub-bangsa ular paling banyak 

variasinya, bahkan ada yang sudah maju, dan sebagian masih primitif 

dalam hal jenis. Semua jenis ular terdapat di air, tanah maupun di 

pepohonan (Mistar 2008). 
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Bab 3. Penelitian Satwa Liar di Kampus UR 

 

3.1. Penelitian Amfibi 

Berdasarkan penelitian Widodo (2012) jumlah jenis amfibi yang 

ditemukan pada Kawasan Kampus Universitas Riau Panam sebanyak 10 

jenis dan 4 famili. Jumlah famili masing-masing jenis Bufonidae (3 jenis), 

Ranidae (4 jenis), Microhylidae (2 jenis) dan Megophryidae (1 jenis). 

Semua jenis amfibi ini ditemukan di dalam transek pengamatan. Pada 

Tabel 7 dapat dilihat jenis-jenis amfibi yang ditemukan di kawasan 

kampus Universitas Riau Panam. 

Tabel 7.  Spesies amfibi yang ditemukan di Kawasan Kampus 

Universitas Riau Panam 

N
o 

Jenis 
∑ Habitat 

CITI
ES 

IUC
N Indivi

du 
Arbor

eal 
Terest

rial 
Akua

tik 

 
Bufonidae 

      1 Bufo quadriporcatus 1 
 

√ 
  

LC 

2 Bufo melanotictus 4 
 

√ 
  

LC 

3 Bufo parvus 3 
 

√ 
  

LC 

 
Microhylidae 

      4 Kaloula pulchra 2 
  

√ 
 

LC 

5 Microhyla achatina 1 
 

√ 
  

LC 

 
Megophryidae 

      
6 

Leptobrachium 
hendricksonii 1 

 
√ 

  
LC 

 
Ranidae 

      7 Rana cholnata 5 
  

√ 
  8 Rana archotaphus 3 

  
√ 

  9 Rana erythraea 11 
  

√ 
 

LC 

1 Limnonectes 2 
  

√ 
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0 limnocharis 

  Total Individu 79           
Ket: √ : ditemukan pada habitat 

* : ditemukan di luar jalur pengamatan 
 LC : Least Concern 
 VU : Vulnerable 
 CITES : Convention on International Trade in Endangerd of Wild 

Fauna and Flora 
 IUCN : International Convention for Conservation of Nature 
 

 Bufonidae merupakan famili dari jenis Bufo quadriporcatus, Bufo 

melanostictus dan Bufo parvus. Dari pengamatan di lapangan, Bufo 

melanostictus ditemukan pada malam hari yang ditemukan di sekitar 

gedung perkuliahan, sedangkan Bufo quadriporcatus ditemukan di bawah 

serasah di dalam arboretum dan Bufo parvus juga ditemukan dalam 

arboretum di serasah. 

 Kaloula pulchra dan Microhyla achatina termasuk ke dalam famili 

Microhylidae. Kaloula pulchra ditemukan di arboretum ketika malam hari 

saat hujan turun, sedangkan Microhyla achatina ditemukan di serasah di 

sekitar waduk. Megophryidae merupakan famili dari jenis Leptobrachium 

hendricksonii yang ditemukan pada malam hari di serasah dalam 

arboretum. 

 Dari famili Ranidae, ditemukan jenis yang diantaranya adalah 

Rana chalconata, Rana archotapus, Rana erythreae dan Limnonectes 

limnocharis. Rana chalconata ditemukan di serasah yang berada di sekitar 

aliran air. Rana archotapus ditemukan pada malam hari di serah yang 

berada di pinggir waduk sedangkan Rana erythreae  dan Limnonectes 

limnocharis ditemukan pada malam hari di pinggir aliran sungai dan 

waduk.  
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Tabel 3. Hasil Pengukuran Keanekaragaman Jenis Amfibi 

Habitat ∑ Spesies ∑ Individu H' E 

Terestrial 5 10 1,42 0,88 

Akuatik 5 23 1,37 0,85 

  

Pada Tabel 3 hasil pengukuran keanekaragaman amfibi, jumlah 

individu pada habitat terestrial lebih banyak dibandingkan dengan 

habitat akuatik. Pada habitat terestrial ditemukan sebanyak 10 individu 

dari 5 jenis  sedangkan pada habitat akuatik ditemukan 23 individu dari 5 

jenis. Dari kedua habitat antara habitat terestrial dan habitat akuatik nilai 

keanekaragaman dan kemerataan jenis terdapat perbedaan nilai yang 

sangat kecil. 

Berdasarkan penelitian Nola (2013) di kampus UR ditemukan 

jumlah jenis ordo Anura yang berhasil ditemukan pada seluruh lokasi 

penelitian di kawasan kampus Universitas Riau Pekanbaru yaitu 

sebanyak 13 jenis dari 5 famili (Tabel 8). Jumlah jenis dari masing-masing 

famili: Bufonidae 3 jenis, Ranidae 6 jenis, Rhacophoridae 1 jenis, 

Megophryidae 1 jenis, Microhylidae 2 jenis. Keanekaragaman jenis di 

kawasan kampus Universitas Riau termasuk kategori rendah bila 

dibandingkan penelitian Darmawan (2008) di Eks-HPH PT RKI propinsi 

Jambi yaitu 37 jenis.  
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Tabel 8. Daftar jenis Anura yang ditemukan berdasarkan lokasi 

pengamatan di kawasan kampus Unversitas Riau Pekanbaru 

 

 
 

Tabel 8 menunjukkan jumlah Bufo asper memiliki jumlah individu 

paling banyak yaitu 60 individu, 33 individu ditemukan di lokasi I dan 27 

individu ditemukan di lokasi II. Kemudian R. erythraea 34 individu, 7 

individu ditemukan di lokasi I dan 27 individu ditemukan di lokasi III. 

Jumlah keseluruhan individu yang berhasil ditangkap yaitu 189 individu. 
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Anura yang ditemukan paling banyak yaitu di lokasi III sebanyak 11 jenis 

dengan jumlah 79 individu. Hal ini karena di lokasi III merupakan hutan 

sekunder, di dalamnya terdapat waduk, kolam ikan, dan sungai-sungai 

kecil. Lokasi III memiliki habitat yang masih alami, Anura yang ditangkap 

ditemukan di sekitar waduk dan di pinggiran sungai. Di lokasi I 

ditemukan 7 jenis Anura dengan jumlah 67 individu, sedangkan lokasi 

yang paling sedikit ditemukan adalah di lokasi II 3 jenis dengan jumlah 43 

individu.  

Bufonidae memiliki jumlah individu terbanyak (97 individu), 

banyak ditemukan di lokasi I dan II. Hal ini karena lokasi I dan II 

merupakan taman bermain dan halaman perkantoran yang mana banyak 

terdapat aktifitas manusia. Adanya cahaya penerangan yang cenderung 

menarik banyak serangga sehingga semakin banyak serangga maka 

semakin melimpah sumber makanan bagi Bufonidae. Menurut Darmawan 

(2008), famili Bufonidae merupakan Anura yang menyukai habitat di area 

terganggu 

 

3.2. Penelitian Burung 

Hasil penelitian Hakim dkk (2010) menunjukkan jumlah individu 

dan jumlah spesies yang berbeda, total burung yang tertangkap adalah 96 

ekor yang berasal dari 28 spesies dan terdiri dari 18 famili.  Burung yang 

paling banyak tangkap adalah dari famili Picnonotidae.  Jenis burung ini 

cenderung hidup berkelompok. Spesies Pycnonotus goiavier merupakan 

spesies yang paling banyak tertangkap yaitu 15 ekor, sebaliknya individu 

yang hanya sedikit tertangkap biasanya merupakan jenis burung yang 

bersifat soliter. 
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Kekayaan spesies tertinggi dari ketiga habitat yang dipilih 

terdapat di lahan pertanian dengan total spesies yang tertangkap 19, 

diikuti oleh tegakan alami 13 spesies dan tegakan buatan 9 spesies. Hasil 

analisis keanekaragaman menggunakan indeks Shannon Wiener 

menunjukkan bahwa habitat tegakan buatan memiliki indeks keragaman 

terendah (1,855). Hal ini terjadi karena pada habitat tegakan buatan 

vegetasi yang ada didalamnya cenderung homogen. Indeks 

keanekaragaman tertinggi terdapat pada habitat lahan pertanian (2,548). 

Keanekaragaman jenis sering digunakan untuk mengetahui kesetabilan 

suatu komunitas. Spesies yang beragam akan membentuk suatu 

hubungan yang kompleks antar satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu 

semakin tinggi keanekaragaman suatu spesies akan meningkatkan 

kesetabilan suatu komunitas burung (Imanuddin, 2009). 

Beberapa tipe habitat di Kampus UR Panam berfungsi sebagai 

tempat pelestarian plasma nutfah, misalnya sebagai habitat burung 

(Dahlan, 2004). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik 

Indonesia (RI) No. 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diperoleh 7 spesies yang 

diilindungi yang tergolong dalam 3 famili. Suatu jenis tumbuhan dan 

satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah 

memenuhi criteria (1). mempunyai populasi yang kecil; (2). adanya 

penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; (3). daerah 

penyebaran yang terbatas (endemik) (PP RI No. 7 tahun 1999; 5 (1). 

Tabel 9. Spesies dilindungi yang terdapat di Kampus UR Panam 

No Famili Nama Latin 
Nama 
Indonesia 

Nama Inggris 
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1 Alcedenidae Halcyon 

smyrnensis 

Cekakak 

belukar 

White-Throated 

Kingfisher 

  Alcedo 

meninting 

Raja udang 

meninting 

Blue-Eared 

Kingfisher 

2 Nectarinidae Anthreptes 

malacensis 

Burung madu 

kelapa 

Brown-

Throated 

Sunbird 

  Anthreptes 

simplex 

Burung madu 

polos 

Plain Sunbird 

  Aethopyga 

temmincki 

Burung madu 

ekor merah 

Temincky’s 

Sunbird 

  Arachnotera 

longirosta 

Pijantung kecil Little 

Spiderhunter 

3 Muscicapidae Rhipidura 

javanica 

Kipasan 

belang 

Pied Fantail 
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Tabel 10. Komposisi Burung pada Tiga Habitat Kampus UR Panam 

No Famili Nama Latin Nama Indonesia 
Jumlah Individu Pada Habitat 

Tegakan Alami 
Lahan 

Pertanian 
Tegakan 
Buatan 

1 Alcedenidae 1. Halycon smyrnensis Cekakak belukar - 1 - 

2. Alcedo meninting Raja udang meninting  - 1 - 

2 
Artamidae 3. Arthamus 

leuchorhynchus 
Kekep babi  - 1 - 

3 Caprimulgiidae 4. Caprimulgus affinis Cabak kota jantan  - - 2 

4 Columbidae 5. Geopelia striata Perkutut jawa  - 4 2 

5 Cuculidae 6. Phaenicophaeus diardi Kadalan beruang  1 - - 

7. Cacomantis merulinus Wiwik kelabu  1 - - 

6 Chloropseidae 8. Aegithina tiphia Cipoh kacat   - 2 - 

7 Laniidae 9. Lanius cristatus Bentet coklat  1 1 1 

10. Lanius schach Bentet kelabu  - 1 - 

8 Motacillidae 11. Anthus novaeseelandiae Apung tanah  - 3 3 

9 Mucicapidae 12. Rhipidura javanica Kipasan belang  2 - - 

10 Nectariniidae 13. Anthreptes malacensis Burung madu kelapa  - 2 - 

14. Anthreptes simplex Burung madu polos  - 1 - 

15. Aethopyga temminckii Burung madu ekor merah 1 - - 

16. Arachnothera longirostra Pijantung kecil  4 1 - 

11 Picidae 17. Dinopium javanense Pelatuk besi betina  - 2  

12 Ploceidae 18. Lonchura punctulata Bondol Peking  - - 1 

19. Passer montanus Gereja erasia  1 - 9 

13 Pycnonotidae 20. Pycnonotus aurigaster Cucak kutilang  1 5 8 
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No Famili Nama Latin Nama Indonesia 
Jumlah Individu Pada Habitat 

Tegakan Alami 
Lahan 

Pertanian 
Tegakan 
Buatan 

21. Hypsipetes affinis Golden bulbul  2 1 - 

22. Pycnonotus goiavier Merbah cerucuk  3 12 - 

14 Rallidae 23. Amaurornis phoenicurus Kareo padi  - 1 - 

15 Strigiformes 24. Otus lempiji Celepuk reban 2 - 2 

16 Silviidae 25. Prinia familiaris Perenjak jawa  1 5 - 

26. Orthotomus sepium Cinenen jawa - 1 - 

17 Timaliidae 27. Malacocincla sepiarium Pelanduk semak  1 - 1 

18 Turdidae 28. Copsychus saularis Kucica kampung  - 1 - 

  Jumlah Individu 21 46 29 

  Jumlah Spesies 13 19 9 
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3.3. Penelitian Ikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Defri Yoza (2012) di 

sungai sekitar Kampus UR ditemukan jenis-jenis ikan yang tergolong dalam 3 ordo, 

10 famili, 10 genus dan 10 spesies. Ikan-ikan yang ditemukan tersebut ditangkap 

dengan menggunakan pancing dan tangguk. 

Jenis-jenis ikan yang ditemukan di sekitar kampus Universitas Riau 

termasuk kedalam tiga ordo yaitu Cypriniformes, Perciformes dan Characiformes 

(Tabel 11). Jenis ikan yang termasuk Ordo Cypriniformes yaitu Rasbora sumatrana 

yang tergolong ke dalam famili Cyprinidae. Jenis ikan yang termasuk ordo 

Perciformes yaitu Channa striata yang tergolong ke dalam famili Channidae dan 

Oreochromis niloticus yang tergolong famili Cichlidae. Berikut ini keanekaragaman 

jenis ikan yang terdapat di perairan Universitas Riau. 

Tabel 11. Komposisi Jenis Ikan  di Sekitar Universitas Riau 

No Nama Lokal Nama Ilmiah Famili 
1 Udang Penaeus vannamei Crustaceae 
2 Ikan Gabus Channa striata Chanidae 
3 Ikan Nila Orheochromis niloticus Cichlidae 
4 Ikan Sepat Rawa Trichogaster 

trichopterus 
Anabantidae 

5 Ikan Cupang Betta splendens Osphronemidae 
6 Ikan Pantau Rasbora argirotaenia Cyprinidae 
7 Ikan Mujair Oreocrhomis 

mossambicus 
Cichlidae 

8 Ikan Cucut Hyporhampus sp. Hemiramphidae 
9 Ikan Lele Clarias batrachus Claridae 
10 Ikan Cetol Poecilia reticulata Poecillidae 
 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Putra et al. (1993) bahwa 

famili Cyprinidae merupakan penghuni utama paling besar jumlah populasinya pada 

perairan tawar khususnya sungai di kawasan Sumatera. Kottelat el al. (1993) 

menjelaskan bahwa famili Cyprinidae merupakan famili ikan air tawar yang sangat 

besar atau banyak, anggota famili ini dibedakan menurut gigi yang terdapat di 

bagian atas tenggorokan yang dikenal sebagai gigi tekak (pharyngeal teeth) yang 

berfungsi sebagai gigi pengunyah karena tidak mempunyai gigi geraham (jaw teeth). 

Kottelat et al. (1993) menyatakan bahwa jenis ikan yang mendominasi 

perairan tawar adalah famili Cyprinidae, karena famili tersebut merupakan 

golongan suku primer, yaitu suku ikan yang sedikit toleran dan tidak toleran sama 

sekali terhadap air laut. Putra et al. (1993) juga mengemukakan bahwa famili 
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Cyprinidae merupakan penghuni utama paling besar jumlah populasinya pada 

perairan tawar khususnya sungai di kawasan Sumatera.  

 

3.4. Penelitian Mamalia 

Pengamatan mamalia dilakukan dengan dua metode baik dengan 

menggunakan metode transek maupun dengan metode perangkap (Defri Yoza, 

2012).  Adapun data-data yang dikumpulkan meliputi jenis, jumlah dan tipe habitat 

ditemukannya mamalia.  Identifikasi mamalia dilakukan dengan cara pengamatan 

morfologi warna rambut, bentuk tubuh, ekor dan cara beraktivitas.  Berikut ini 

berbagai jenis mamalia yang ditemukan di Arboretum Universitas Riau untuk 

habitat hutan sekunder, bangunan dan semak belukar. 

Tabel 12. Komposisi Jenis Mamalia pada Hutan Sekunder, Bangunan dan Semak 
Belukar 

No Nama Lokal Nama Ilmiah Famili 
1 Tikus belukar Rattus tiomanicus Muridae 
2 Tikus Rumah Rattus rattus Muridae 
3 Bajing Kelapa Callosciurus notatus Sciuridae 
4 Tupai kekes Tupai javanica Tupaiidae 
5 Cecurut  suncus murinus Soricidae 
6 Kucing hutan Paradoxorus sp Felidae 
7 Babi  Sus scrofa Suidae 
8 Monyet Ekor Panjang Macaca fascicularis Cercopithecidae 
9 Beruk Macaca nemestrina Cercopithecidae 
10 Tupai Tupaia glis Tupaiidae 
Sumber : Hasil Pengamatan, 2012 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada jalur pengamatan di 

arboretum, bangunan dan semak belukar ditemukan jenis mamalia sebanyak 10 

jenis dari 7 famili.  Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jenis-jenis mamalia 

Arboretum UR banyak ditemukan jenis mamalia di lokasi hutan sekunder 

dibandingkan lokasi semak belukar.   

Kebanyakan jenis mamalia di Indonesia hidup di hutan hujan 

dipterocarpacea, dengan agak lebih sedikit spesies di hutan rawa dan hutan 

kerangas. Banyak spesies mampu bertahan hidup di habitat yang berubah-ubah, dan 

sering mudah terlihat di hutan yang baru ditebang dan hutan sekunder bahkan 

perkebunan, dimana vegetasinya lebih jarang (Anonimb 2011). Berikut ini dapat 

dilihat sebaran mamalia berdasarkan habitat atau lokasi ditemukannya spesies yang 

bersangkutan .   

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tupaiidae&action=edit&redlink=1
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Tabel 13. Sebaran Mamalia Kecil di Kampus Universitas Riau 

Lokasi/Jenis Tikus 
belukar 

Tikus 
rumah 

Cecurut Bajing 
Kelapa 

Tupai 
kekes 

Tupai 

Fekon 5 8     
Kebun Sawit 3 3    1 
Arboretum 3 0 1 5 2 2 
Kebun Karet 1 4     
RuSuMa 3 4     
Jumlah 15 19 1 5 2 3 
Sumber : Hasil Pengamatan, 2012 

Tabel 14. Sebaran Mamalia Besar di Kampus Universitas Riau 

Lokasi/Jenis Monyet Beruk Kucing 
hutan 

Babi 

Fekon     
Kebun Sawit     
Arboretum *** ** * *** 
Kebun Karet     
RuSuMa     
Jumlah     
Keterangan : *** (banyak), ** (sedang), * (sedikit) 

 

3.5. Penelitian Reptil 

 Jumlah reptil yang berhasil ditemukan sebanyak 10 jenis dari 4 famili dimana 

9 jenis ditemukan di dalam jalur pengamatan dan 1 jenis ditemukan di luar jalur 

pengamatan (Widodo, 2012). Jumlah jenis masing-masing famili diantaranya famili 

Colubridae (3 jenis), Scincidae (1 jenis), Gekkonidae (3 jenis), Varanidae (2 jenis) 

dan Geoemylidae (1 jenis). Ordo Crocodyla tidak ditemukan di dalam Kawasan 

Kampus Universitas Riau Panam 

 

Tabel 15.  Tabel spesies herpetofauna yang ditemukan di Kawasan Kampus 

Universitas Riau Panam 

N
o 

Jenis 
∑ Habitat 

CITIE
S 

IUC
N Individ

u 
Arbore

al 
Terestri

al 
Akuati

k 

 
Sarpentes (ular) 

      

 
Colubridae 

      
1 

Boiga dendrophila 
melanota 1 √ √ √ 

  2 Homalopsis buccata 1 
 

√ √ 
 

LC 

3 Xenelaphis hexagonotus 2 
 

√ 
  

LC 

 
Geoemylidae 
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4 Cuora amboinensis * 1 
 

√ √ 
 

VU 

 
Gekkonidae 

      
5 

Cyrtodactylus 
quadrivirganus 2 √ 

    6 Gekko monarchus 1 √ 
    7 Hemidactylus frenatus 20 

     

 
Scincidae 

      8 Mabuya multifasciata 13 
 

√ 
   

 
Varanidae 

      9 Varanus nebulosus 2 √ √ 
   1

0 Varanus salvator 3 
  

√ 
App.I

I LC 

  Total Individu 79           
Ket: √ : ditemukan pada habitat 

* : ditemukan di luar jalur pengamatan 
 LC : Least Concern 
 VU : Vulnerable 
 CITES : Convention on International Trade in Endangerd of Wild Fauna and 

Flora 
 IUCN : International Convention for Conservation of Nature 
 

 Dari hasil pengamatan di lapangan didapat 3 jenis ular yang merupakan 

famili Colubridae yang diantaranya adalah Boiga dendrophila melanota, Homalopsis 

buccata dan Xenelaphis hexagonotus. Dari ketiga jenis ini, Xenelaphis hexagonotus 

ditemukan dalam keadaan terjerat pancing dan berjalan mencari makan di aliran air 

pada sore hari. Homalopsis buccata ditemukan pada saat mencari makan di dalam 

air waduk, sedangkan Boiga dendrophila melanota ditemukan dalam kondisi diam di 

air. Dari ketiga ular tersebut ditemukan pada malam hari. Menurut Tweedie (1983), 

jenis–jenis ular famili Colubridae sebagian besar dijumpai di habitat terestrial dan 

sebagian lainnya di habitat akuatik.  

 Dalam famili Gekkonidae, ditemukan 5 jenis diantaranya adalah Cytodactylus 

quadrivirganus, Gehyra multilata, Gekko monarchus, Gekko smithii dan Hemidactylus 

frenatus. Untuk jenis Gehyra multilata, Gekko monarchus dan Hemidactylus frenatus 

banyak dijumpai pada bangunan dan gedung-gedung di sekitaran kampus pada 

malam hari sedang mencari makan serangga, sedangkan Cytodactylus 

quadrivirganus dan Gekko monarchus hanya ditemukan di dalam arboretum.  

 Pada famili Varanidae, ditemukan 2 jenis yaitu Varanus salvator dan Varanus 

nebulosus. Dari kedua jenis yang ditemukan, Varanus nebulosus dijumpai pada 

kondisi diam di batang pohon sedangkan Varanus salvator sedang mencari makan di 

pinggir waduk. 
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 Mabuya multifasciata adalah salah satu jenis reptil yang termasuk dalam 

famili Scincidae yang ditemukan di kawasan kampus. Mabuya multifasciata sering 

dijumpai pada saat berjemur (basking) pada pagi hari dan kadang juga ditemukan 

pada semak-semak. 

 Geoemylidae merupakan famili dari kura-kura yang dijumpai di kawasan 

kampus. Kura-kura yang dijumpai adalah Cuora amboinensis. Kura-kura ini 

ditemukan pada saat melintas di lahan rerumputan  kemungkinan ingin 

menyeberangi jalan. Beberapa jenis kura-kura air tawar pada umumnya 

menghabiskan hidupnya di dalam air dan juga dapat hidup di darat (Iskandar 2000). 

Tabel 16. Hasil Pengukuran Keanekaragaman Jenis Reptil 

Habitat ∑ Spesies ∑ Individu H' E 

Terestrial 3 18 0,88 0,64 

Akuatik 4 6 1,01 0,73 
Keterangan : H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, E = indeks kemerataan 

jenis 

 Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel diatas, jumlah individu reptil yang 

ditemukan di dalam jalur habitat akuatik memiliki jumlah jenis yang paling banyak, 

yakni 4 spesies dan jumlah individu adalah 8 individu. Sedangkan pada jalur habitat 

terestrial dijumpai 13 individu dari 3 spesies. Jumlah jenis reptil yang dijumpai 

diluar jalur pengamatan dimasukkan dalam perhitungan indeks keanekaragaman 

dan kemeratan jenis. Perbedaan nilai keanekaragaman dan kemerataan jenis sangat 

kecil pada reptil pada habitat terstrial dan akuatik. 
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Cekakak Hutan-Melayu (Actenoides concretus )

Foto: Syafroni Pranata

Deskripsi: Deskripsi: Berukuran sedang (23 cm), berwarna biru dan mer-
ah karat dengan mahkota kehijauan khas. Jantan: kerah leher dan tubuh ba-
gian bawah jingga merah karat, setrip mata hitam, setrip kumis dan tubuh 
bagian atas biru gelap. Betina: mantel dan sayap hijau tua berbintik kuning 
tua. Iris coklat, paruh kuning dengan culmen gelap, kaki kuning pucat

Habitat: Tinggal di hutan, biasanya jauh dari perairan. Berburu dari teng-
geran rendah, mengambil kebanyakan makanan di atas tanah. Agak pemalu 
dan tidak menonjol.

Sebaran: Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan
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Cekakak Belukar (Halycon smyrnensis)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran agak besar (27cm), berwarna biru dan coklat. Dagu, 
tenggorokan dan dada putih; kepala, leher dan sisa tubuh bagian bawah 
berwarna coklat. Mantel, sayapdan ekor biru terang berkilau; penutup say-
ap atas dan ujung sayap coklat tua. Iriscoklat tua, paruh dan kaki merah.

Habitat: Lahan terbuka, sungai, kolam, dan pantai.

Sebaran: Timur Tengah, India, Cina, Asia tenggara, Filipina, Kep. Andaman, 
Semenanjung Malaysia, dan Sumatera.
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Pekaka Emas (Pelargopsis capensis)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sangat besar (35 cm). Ciri khasnya adalah punggu-
ng biru dengan paruh merah mencolok. Mahkota, sisi muka, dan tengkuk 
coklat abu-abu. Tubuh bagian bawah jingga kemerahmudaan. Iris coklat, 
paruh dan kaki merah.

Habitat: Tinggal di hutan, biasanya jauh dari perairan. Berburu dari teng-
geran rendah, mengambil
kebanyakan makanan di atas tanah. Agak pemalu dan tidak menonjol.

Sebaran: Hidup berpasangan tetapi berburu sendirian. Mengunjungi sun-
gai besar, hutan mangrove, dan pantai. Duduk pada batang mati, meman-
tau perairan dan melakukan penyelaman menakjubkan untuk menangkap 
ikan. Ketika terganggu, akan terbang sambil mengeluarkan suara tanda ba-
haya yang ribut.
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Cekakak Sungai (Todirhamphus chloris)

Foto: Nasri

Deskripsi: Deskripsi: Berukuran sedang (24 cm), berwarna biru dan putih. 
Mahkota, sayap, punggung, dan ekor biru kehijauan berkilau terang, ada 
setrip hitam melewati mata. Kekang putih, kerah dan tubuh bagian bawah 
putih bersih (membedakannya dengan Cekakak suci yang putih kotor). Iris 
coklat, paruh atas abu tua, paruh bawah berwarna lebih pucat, kaki abu-
abu.

Habitat: Sering ditemukan di daerah terbuka, terutama di daerah pan-
tai. Bertengger pada batu atau pohon. Berburu di sepanjang pantai atau 
di daerah terbuka dekat perairan, termasuk kebun, kota, dan perkebunan.
Mangsa besar dibanting-bantingkan dulu pada tenggeran sebelum dimak-
an. Sangat ribut, suaranya yang keras dapat didengar sepanjang hari.

Sebaran: Asia selatan dan Asia tenggara, Indonesia, sampai P. Irian dan 
Australia.
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Cabak Maling (Caprimulgus macrurus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran agak besar (30 cm), berwarna coklat keabuan. Ciri 
khasnya: bercak putih mencolok pada tengah-tengah empat bulu primer 
terluar, warna putih lebar mencolok pada dua pasang bulu ekor terluar. 
Betina: ada bercak kuning tua dan garis putih pada tenggorokan.
Iris coklat, paruh dan kaki coklat keabuan.

Habitat: Pada siang hari, beristirahat di tanah, di tempat teduh di pinggir 
hutan atau daerah dengan banyak
pepohonan. Bersuara sekitar 30 menit pada petang dan dini hari, dari tem-
pat tenggeran atau ketika terbang. Kegiatan
berburu diselingi dengan beristirahat di atas tanah. Sering berada di jalan-
jalan sehingga mati tertabrak mobil.

Sebaran: India, Asia tenggara, Filipina, Indonesia sampai P. Irian dan Aus-
tralia.
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Wiwik Kelabu (Cacomantis merulinus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran kecil (21 cm), berwarna coklat keabuan. Dewasa: 
kepala abu-abu, punggung coklat, perut dan ekor merah-sawo matang. 
Mirip Wiwik uncuing, tetapi lebih pucat dan kicauannya sangat berbeda. 
Burung muda: tubuh bagian atas coklat bergaris-garis hitam, tubuh bagian 
bawah keputih-putihan dengan garis-garis halus, menyerupai Wiwik lurik 
dewasa, tetapi tanpa garis mata. Iris merah padam, paruh atas kehitaman, 
paruh bawah kuning, kaki kuning.

Habitat: Hutan terbuka, hutan sekunder dan lahan garapan, juga kota dan 
desa. Sering diganggu
oleh burung-burung kecil. Suara panggilannya mudah dikenali, tetapi su-
kar dilihat.

Sebaran: India timur, Cina selatan, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Su-
lawesi, dan Filipina.
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Cipoh Kacat (Aegithina tiphia)

Foto: Syafroni Pranata

Deskripsi: Berukuran kecil (14 cm), berwarna hijau dan kuning dengan 
dua garis putih mencolok pada sayap. Tubuh bagian atas hijau zaitun, sayap 
kehitaman, tetapi sisi bulu putih, lingkar mata kuning. Tubuh bagian bawah 
kuning. Ras-ras pada masing-masing pulau bervariasi warna hijaunya. Per-
bedaannya dengan Cipoh jantung yaitu kekang dan dada berwarna kuning. 
Iris putih keabuan, paruh hitam kebiruan, kaki hitam kebiruan.

Habitat: Menghuni taman, hutan mangrove, hutan terbuka, dan hutan 
sekunder. Umumnya sendirian atau
berpasangan, berlompatan di cabang-cabang pohon kecil, tempat burung 
ini bersembunyi dengan baik

Sebaran: India, Cina barat daya, Asia tenggara, Palawan, Semenanjung Ma-
laysia, dan Sunda Besar.
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Bentet Kelabu (Lanius schach)

Foto: Debby Kurniawan Putra

Deskripsi: Berukuran agak besar (25 cm), berwarna hitam, coklat, dan 
putih, berekor panjang. Dewasa: dahi, topeng dan ekor hitam, sayap hi-
tam dengan bintik putih, mahkota dan tengkuk kelabu atau kelabu- hitam; 
punggung, tunggir, dan sisi tubuh coklat kemerahan; dagu, tenggorokan, 
dada, dan perut tengah putih. Luaswarna hitam pada kepala dan punggung 
bervariasi, bergantung kepada ras, individu, dan umur. Remaja: lebih bur-
am dengan garis pada sisi tubuh dan punggung, kepala dan tengkuk lebih 
kelabu.Iris coklat, paruh dan kaki hitam.

Habitat: Mengunjungi daerah terbuka, padang rumput, perkebunan teh, 
perkebunan cengkeh, dan daerah terbuka lain. Duduk pada tenggeran 
rendah, mendadak menyambar serangga yang terbang, tetapi lebih sering
menyambar belalang dan kumbang di atas tanah.

Sebaran: Dari Iran sampai Cina, India, Asia tenggara, Semenanjung Malay-
sia, Filipina, dan SundaBesar dan Nusa Tenggara sampai P. Irian.
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Bentet Coklat (Lanius cristatus)

Foto: Ari Syahputra

Deskripsi: Berukuran sedang dengan panjang sekitar 20 cm, berwarna 
coklat. Mahkota dan tubuh bagian atas coklat, dahi dan alis putih, setrip 
mata hitam lebar; tubuh bagian bawah putih-kuning-tua. Burung muda 
memiliki pola warna yang mirip, bedanya bagian punggung dan sisi tu-
buhnya bergaris coklat-tua dan bergelombang serta strip mata berwarna 
coklat (menjadi ciri pembeda dengan Bentet belang muda). Iris coklat, 
paruh hitam, kaki abu-abu kehitaman.

Habitat: . Mengunjungi lahan pertanian terbuka dan habitat sekunder, ter-
masuk areal kebun sampai ketinggian 1500 mdpl.

Sebaran: India, Asia Tenggara, Filipina, Sunda Besar, Nusa Tenggara, Su-
lawesi, Maluku, dan Pulau Papua.
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Bentet Loreng (Lanius tigrinus)

Foto: Ari Syahputra

Deskripsi: Burung dewasa berukuran sedang dengan panjang sekitar 19 
cm, berpunggung merah bata. Mirip Bentet coklat, bedanya paruh nampak 
lebih tebal, ekor lebih pendek, dan mata lebih besar. Mahkota dan tengkuk 
abu-abu; punggung, sayap, dan ekor coklat-berangan dengan garis hitam 
halus; setrip mata hitam lebar; dan tubuh bagian bawah putih, bergaris 
coklat samar pada sisi tubuh. Iris coklat; paruh biru berujung hitam; kaki 
abu-abu.

Habitat: Pinggiran hutan dan lebih banyak tinggal di dalam hutan pada 
dataran rendah sampai ketinggian 900 mdpl.

Sebaran: Berbiak di Asia timur, Cina, dan Jepang. Saat musim dingin ber-
migrasi ke Semenanjung Malaysia dan Sunda Besar.
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Apung Tanah (Anthus novaeseelandiae)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (18 cm), berwarna coklat bercoret, bertung-
kai panjang. Hidup di padang rumput terbuka. Tubuh bagian atas bercoret 
coklat dengan alis kuning tua, tubuh bagian bawah kuning tua dengan core-
tan gelap pada dada. Iris coklat, paruh atas coklat, paruh bawah kekunin-
gan, kaki merah muda.

Habitat: Lebih menyukai padang rumput terbuka di sepanjang pesisir 
atau gunung tinggi, padang alangalang terbakar, dan sawah kering. Terlihat 
sendirian atau dalam kelompok kecil. Tinggal di tanah, suka berdiri tegak. 
Terbang bergelombang, bersuara setiap kali menukik

Sebaran: Afrika, Asia, India, Cina, dan Siberia, melewati Asia tenggara, Fili-
pina, Semenanjung Malaysia, Sunda Besar dan Nusa Tenggara, dan Sulawe-
si sampai ke P. Irian dan Australia.
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Madu Kelapa (Anthreptes malacensis)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (13 cm), berwarna-warni. Jantan: mahkota 
dan punggung hijau bersinar; tunggir, penutup sayap, ekor, dan setrip ku-
mis ungu bersinar; pipi, dagu, dan tenggorokan coklat tua buram, bagian 
lainpada tubuh bagian bawah kuning. Betina: tubuh bagian atas hijau-zai-
tun, tubuh bagian bawah kuning muda. Iris merah, paruh hitam, kaki hitam 
kelabu.

Habitat: Umumnya sama dengan Burung-madu sriganti, penetap yang 
dikenal baik di pekarangan terbuka, perkebunan kelapa, semak pantai, dan 
hutan mangrove. Bersifat teritorial secara agresif, mengusir burung-ma-
du lain dari pohon sumber makanan yang disukainya, seperti Loranthus, 
Musa, dan Hybiscus

Sebaran: Asia tenggara, Filipina, Semenanjung Malaysia, Sunda Besar dan 
Nusa Tenggara, dan Sulawesi.
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Bondol Peking (Lonchura punctulata)

Foto: Fredi Handoko

Deskripsi: Berukuran sedang (13 cm termasuk ekornya yang panjang), 
berwarna merah terang (jantan). Sangat mirip Burung-madu ekor-merah. 
Perbedaannya: dahi dan ekor yang pendek ungu (bukan merah), perut leb-
ih kelabu gelap. Betina: hijau-zaitun tua buram, tanpa sapuan merah pada 
sayap atau ekor. Iris gelap, paruh kehitaman, kaki kebiruan.

Habitat: Sering mengunjungi padang rumput terbuka di lahan pertanian, 
sawah, kebun, dan semak sekunder. Hidup berpasangan atau dalam kelom-
pok kecil, segera bergabung dengan kelompok bondol lainnya. Memper-
lihatkan goyangan ekor khas bondol, bertingkah laku tidak karuan dan 
lincah.

Sebaran: India, Cina, Filipina, Asia tenggara, Semenanjung Malaysia, Sunda 
Besar, Nusa Tenggara,
dan Sulawesi. Diintroduksi ke Australia dan tempat lainnya.



59

Burung Gereja (Passer montanus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (14 cm), berwarna coklat. Mahkota berwar-
na coklat berangan, dagu, tenggorokan, bercak pipi dan setrip mata hitam, 
tubuh bagian bawah kuning tua keabuan, tubuh bagian atas berbintik-bin-
tik coklat dengan tanda hitam dan putih. Burung muda: berwarna lebih 
pucat dengan tanda khas yang kurang jelas. Iris coklat, paruh kelabu, kaki 
coklat.

Habitat: Sangat umum di kota-kota dan desa-desa di Sumatera (terma-
suk pulau-pulau disekitarnya). Di Jawa, dan Bali merupakan burung yang 
umum di kota dan desa dimana berlangsung pemrosesan biji-bijian, sam-
pai ketinggian 1.500 m (bebas diperdagangkan dan dipelihara). 

Sebaran: Erasia, India, Cina, Asia tenggara, Semenanjung Malaysia, Suma-
tera, Jawa, dan Bali. Hasil introduksi atau migrasi yang baru terdapat di 
sepanjang Filipina dan Indonesia sampai Australia dan Kep. Pasifik.
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Kutilang (Pycnonotus aurigaster)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (14 cm), berwarna coklat. Mahkota berwar-
na coklat berangan, dagu, tenggorokan, bercak pipi dan setrip mata hitam, 
tubuh bagian bawah kuning tua keabuan, tubuh bagian atas berbintik-bin-
tik coklat dengan tanda hitam dan putih. Burung muda: berwarna lebih 
pucat dengan tanda khas yang kurang jelas. Iris coklat, paruh kelabu, kaki 
coklat.

Habitat: Sangat umum di kota-kota dan desa-desa di Sumatera (terma-
suk pulau-pulau disekitarnya). Di Jawa, dan Bali merupakan burung yang 
umum di kota dan desa dimana berlangsung pemrosesan biji-bijian, sam-
pai ketinggian 1.500 m (bebas diperdagangkan dan dipelihara). 

Sebaran: Erasia, India, Cina, Asia tenggara, Semenanjung Malaysia, Suma-
tera, Jawa, dan Bali. Hasil introduksi atau migrasi yang baru terdapat di 
sepanjang Filipina dan Indonesia sampai Australia dan Kep. Pasifik.
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Merbah Cerucuk (Pycnonotus goiavier)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (14 cm), berwarna coklat. Mahkota berwar-
na coklat berangan, dagu, tenggorokan, bercak pipi dan setrip mata hitam, 
tubuh bagian bawah kuning tua keabuan, tubuh bagian atas berbintik-bin-
tik coklat dengan tanda hitam dan putih. Burung muda: berwarna lebih 
pucat dengan tanda khas yang kurang jelas. Iris coklat, paruh kelabu, kaki 
coklat.

Habitat: Menyukai habitat terbuka, tumbuhan sekunder, tepi jalan, dan ke-
bun.

Sebaran: Asia tenggara, Filipina, Semenanjung Malaysia, Sunda Besar, dan 
Lombok. Introduksi di Sulawesi.
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Merbah Hutan (Pycnonotus plumosus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (20 cm), berwarna coklat keabuan, buram 
dengan mata merah dan sayap berwarna zaitun. Tubuh bagian atas kehi-
jauan, dagu dan tenggorokan keputih-putihan, penutup telinga bercoret-
kan keputihputihan. Tubuh bagian bawah rapi bercoretkan kuning tua, 
bawah ekor coklat kuning. Perbedaannya dengan Merbah corok-corok yai-
tu ukurannya yang lebih besar, terlihat lebih kehijauan, dan mata merah 
(pada remaja coklat). Iris merah, paruh hitam, kaki coklat.

Habitat: Umum terdapat di hutan dataran rendah sampai ketinggian 300 
m, Sering mengunjungi pinggir hutan, perkebunan, dan lahan dengan se-
dikit pepohonan.

Sebaran: Semenanjung Malaysia, Palawan, dan Sunda Besar
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Kareo Padi (Amaurornis phoenicurus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran besar (30 cm), berwarna abu dan putih mencolok. 
Mahkota dan tubuh bagian atas abu-abu; muka, dahi, dada, dan bagian atas 
perut putih; bagian bawah perut dan ekor bagian bawah merah karat. Iris 
merah, paruh kehijauan dengan pangkal merah, kaki kuning.

Habitat: Mengendap-endap dalam semak yang lembab. Tinggal di pinggir 
danau, tepi sungai, hutan mangrove, dan sawah bila tempat itu cukup rapat 
untuk
bersembunyi.

Sebaran: : India, Cina selatan, Asia tenggara, Filipina, Sulawesi, dan Sunda 
Besar dan Nusa Tenggara.
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Kipasan Belang (Rhipidura javanica)

Foto:  Debby Putra Kurniawan

Deskripsi: Berukuran sedang (19 cm), berwarna hitam dan putih. Dewasa: 
tubuh bagian atas kelabu jelaga dengan alis, dagu, dan tenggorokan putih, 
ada garis hitam khas pada dada, sisa tubuh bagian bawah putih, ujung bulu 
ekor putih lebar. Remaja: tunggir dan penutup ekor atas kemerahan, pita 
pada dada kurang terlihat. Iris coklat, paruh dan kaki hitam.

Habitat: Khas kipasan yang aktif di daerah hutan terbuka, termasuk hutan 
sekunder, pekarangan, dan hutan mangrove.

Sebaran: : India, Cina selatan, Asia tenggara, Filipina, Sulawesi, dan Sunda 
Besar dan Nusa Tenggara.
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Perenjak Jawa (Prinia flaviventris)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran agak besar (13 cm), berwarna hijau-zaitun. Ekor 
panjang, dada putih, perut kuning khas. Kepala kelabu, alis mata kepu-
tih-putihan samar (kadang-kadang). Tubuh bagian atas hijau-zaitun, ling-
kar mata kuning-jingga. Dagu, kerongkongan, dan dada atas putih. Iris 
coklat, paruh atas hitam sampai coklat, paruh bawah berwarna pucat, kaki 
jingga.

Habitat: Menghuni rawa gelagah, padang rumput tinggi, dan semak-se-
mak. Cukup pemalu. Tinggal di
rerumputan tinggi atau gelagah, tidak terlihat kecuali ketika bernyanyi. 
Bertengger pada batang yang tinggi

Sebaran: Pakistan sampai Cina selatan, Asia tenggara, Semenanjung Ma-
laysia, dan Sunda Besar.
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Cinenen Merah (Orthotomus sericeus)

Foto: Ari Syahputra

Deskripsi: Berukuran kecil (11 cm). Mahkota dan tengkuk merah karat, 
ekor merah karat khas. Pipi putih kekuningan dan ekor merah (membeda-
kannya dengan cinenen lain).
Iris coklat, paruh atas gelap, paruh bawah berwarna pucat, kaki kemerah-
mudaan.

Habitat: Tinggal di semak sekunder dan hutan mangrove.

Sebaran: Palawan, Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan.
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Cinenen Kelabu (Orthotomus ruficeps)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran kecil (11 cm), berwarna kelabu, berkepala merah 
karat. Jantan: mahkota, dagu, kerongkongan, dan pipi merah karat, bulu 
yang lain abu-abu, perut putih. Betina: kepala tidak semerah jantan,
pipi dan kerongkongan atas putih. Iris coklat kemerahan, paruh coklat, kaki 
merah jambu.

Habitat: Mengunjungi hutan terbuka, pinggir hutan, hutan mangrove, se-
mak-semak tepi pantai, kebun, tumbuhan sekunder, dan rumpun bambu. 
Aktif di lantai hutan dan puncak pohon. Umumnya terdapat sampai keting-
gian 950 m

Sebaran: Palawan, Semenanjung Malaysia, dan Sunda Besar.
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Perling Kumbang (Aplonis panayensis)

Foto: Indra Rijaya

Deskripsi: Berukuran sedang (20 cm), berwarna hitam berkilap. Mirip 
Perling kecil, tetapi lebih besar dan kepala hijau berkilau (bukan keun-
guan). Remaja: kuning tua, bercoretan hitam pada bagian bawah, bercore-
tan coklat dan hitam pada bagian atas.

Habitat: Agak umum di beberapa tempat di dataran rendah sampai ket-
inggian 1.200 m, Mencari buahbuahan dan serangga di pepohonan dan 
semak-semak.

Sebaran: India timur, Asia tenggara, Filipina, Semenanjung Malaysia, Sun-
da Besar, dan Sulawesi.
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Punai Gading (Treron vernans)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran agak kecil (29 cm), berwarna hijau. Jantan: kepala 
abu-abu kebiruan, sisi leher, tengkuk bawah, dan garis melintang pada 
dada berwarna merah jambu. Dada bagian bawah jingga, perut hijau den-
gan bagian bawah kuning, sisi-sisi rusuk dan paha bertepi putih, penutup
bagian bawah ekor coklat kemerahan. Punggung hijau, bulu penutup ekor 
atas perunggu. Sayap gelap dengan tepi kuning yang kontras pada bu-
lu-bulu penutup sayap besar.

Habitat: Umum terdapat di hutan pantai, hutan sekunder, dan tem-
pat-tempat terbuka. Lebih jarang ditemukan pada hutan yang tinggi sam-
pai ketinggian 900 m

Sebaran: : Indocina, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Filipina, Sulawe-
si, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
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Sikep Madu Asia (Pernis ptilorhynchus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (50 cm), berwarna hitam dengan jambul ke-
cil. Warna sangat bervariasi dalam bentuk terang, normal, dan gelap dari 
dua ras yang sangat berbeda. Masing-masing meniru jenis elang lainnya 
dalam pola warna bulu. Terdapat garis-garis yang tidak teratur pada ekor. 
Semua bentuk mempunyai tenggorokan berbercak pucat kontras, dibatasi 
oleh garis tebal hitam, sering dengan garis hitam mesial. Ciri khas ketika 
terbang: kepala relatif kecil, leher agak panjang, sayap panjang menyempit, 
ekor berpola. Iris jingga, paruh abu-abu, kaki kuning, bulu berbentuk sisik 
(terlihat jelas pada jarak dekat).

Habitat: muncul sebagai pengunjung musim dingin di seluruh Sunda Be-
sar sampai ketinggian 1.200 m.

Sebaran: Palearktika timur, India, dan Asia tenggara sampai Sunda Besar-
si, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
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Walik Jambu (Ptilinopus jambu)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (28 cm), berwarna hijau, merah tua, dan pu-
tih. Jantan: muka merah tua, tenggorokan berbercak hitam, tengkuk dan 
punggung atas hijau, perut putih, dada putih dengan bercak-bercak merah 
jambu, bulu penutup bawah ekor berwarna coklat berangan. Betina: muka 
ungu pucat, dada hijau, perut putih, bulu penutup bawah ekor kecoklatan. 
Iris coklat, paruh kuning atau jingga, kaki merah tua.

Habitat: Umumnya tinggal di pesisir (termasuk hutan mangrove) dan tem-
pat-tempat terbuka yang berhutan. Menyukai pulau kecil, terbang dari satu 
pulau ke pulau lainnya. 

Sebaran: Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa barat.
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Cabai Bungai Api (Dicaeum trigonostigma)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sangat kecil (8 cm), berwarna jingga dan biru. Jan-
tan dewasa: kepala, sayap, dan ekor kebiruan; punggung, tunggir, dan perut 
jingga khas, tenggorokan kelabu. Betina: punggung, sayap, dan ekor
227 berwarna zaitun, perut kuning, tunggir jingga kehijauan. Remaja: sep-
erti betina, tetapi tanpa warna kuning dan jingga.

Habitat:  Umum, dari ketinggian permukaan laut sampai 1.000 m (di be-
berapa tempat sampai 1.800 m), Hidup di hutan, semak, hutan mangrove, 
dan pekarangan.

Sebaran: India timur, Kalimantan, Semenanjung Malaysia, Sunda Besar, 
dan Filipina
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Jalak Cina (Sturnus sturninus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran agak kecil (18 cm) dengan punggung gelap. Jantan 
dewasa: punggung hitam mengkilap dengan kilauan ungu, sayap hitam-hi-
jau berkilau dengan garis sayap putih mencolok, kepala dan dada kelabu 
dengan bercak hitam pada tengkuk, perut putih. Perbedaannya dengan Jal-
ak Filipina: ada bercak hitam pada tengkuk, tanpa warna coklat berangan 
pada pipi. Betina: tubuh bagian atas kelabu gosong, ada bintik coklat pada 
tengkuk, sayap dan ekor hitam. Remaja: coklat pucat, tubuh bagian bawah 
berbintik-bintik coklat. Iris coklat, paruh kehitaman, kaki hijau.

Habitat:  Tercatat sampai ketinggian 1.100 m di Sumatera, Mencari makan 
di atas tanah, di daerah pesisir yang terbuka.

Sebaran: India timur, Kalimantan, Semenanjung Malaysia, Sunda Besar, 
dan Filipina
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Kedasi Hitam (Surniculus lugubris)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (23 cm), berwarna hitam mengilap. Bulu 
seluruhnya hitam mengilap, kecuali paha putih dan garis-garis pada bulu 
penutup ekor bawah dan sisi bawah dari bulu terluar ekor berwarna putih. 
Bercak pada tengkuk yang putih jarang kelihatan. Burung muda: berbin-
tik-bintik putih tidak merata. Iris coklat (jantan) atau kuning (betina), 
paruh hitam, kaki abu-abu-biru.

Habitat: Burung dataran rendah yang jarang ditemukan (baik populasi mi-
gran maupun penetapnya), sampai ketinggian 900 m. Hidup di hutan, tepi 
hutan, dan belukar sekunder.

Sebaran: India, Cina, Kalimantan, Sumatera serta pulau-pulau kecil di lep-
as pantainya, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku utara, dan Filipina.
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Caladi Tilik (Dendrocopos moluccensis)

Foto: Nasri

 Deskripsi: Berukuran sedang (23 cm), berwarna hitam mengilap. Bulu 
seluruhnya hitam mengilap, kecuali paha putih dan garis-garis pada bulu 
penutup ekor bawah dan sisi bawah dari bulu terluar ekor berwarna putih. 
Bercak pada tengkuk yang putih jarang kelihatan. Burung muda: berbin-
tik-bintik putih tidak merata. Iris coklat (jantan) atau kuning (betina), 
paruh hitam, kaki abu-abu-biru.

Habitat: Burung dataran rendah yang jarang ditemukan (baik populasi mi-
gran maupun penetapnya), sampai ketinggian 900 m. Hidup di hutan, tepi 
hutan, dan belukar sekunder.

Sebaran: India, Cina, Kalimantan, Sumatera serta pulau-pulau kecil di lep-
as pantainya, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku utara, dan Filipina.
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Bubut Besar (Centropus sinensis)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran besar (52 cm), berekor panjang. Bulu seluruhnya 
hitam, kecuali sayap, mantel, dan bulu penutup sayap berwarna coklat be-
rangan jelas. Burung di Kangean: tampak coklat pucat dengan sayap merah 
karat. Iris merah, paruh dan kaki hitam.

Habitat: Sering mengunjungi tepi hutan, belukar sekunder, semak tepi 
sungai, dan hutan mangrove. Sering hinggap di atas tanah, atau pada se-
mak-semak kecil dan pohon-pohonan. Lebih menyukai vegetasi yang rapat, 
berbeda dengan Bubut alang-alang yang lebih umum.

Sebaran: India, Cina, Asia tenggara, Filipina, Kalimantan, Sumatera, Nias, 
Mentawai, Jawa, dan Bali.



77

Srigunting Batu (Dicrurus paradiseus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran besar (30 cm tanpa raket) berwarna hitam men-
gilap dengan bulu ekor terluar sangat panjang dan membentuk raket di 
ujungnya. Raket melebar hanya di sisi sebelah luar dan berpilin. Dibedakan 
dari Srigunting bukit oleh ekornya yang menggarpu. Jambul yang berupa 
perpanjangan bulu di mahkota burung dewasa tidak terlihat jelas di dalam 
hutan. Iris merah, paruh hitam, kaki hitam.

Habitat: Mendiami hutan mangrove, rawa, hutan primer, dan sekunder.

Sebaran: India, Cina, Asia tenggara, Filipina, Kalimantan, Sumatera, Nias, 
Mentawai, Jawa, dan Bali.
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Takur Ungkut-ungkut (Megalaima haemacephala)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran kecil (15 cm), bermahkota merah. Ras-ras bervari-
asi. Dewasa dari Sumatera delica: mahkota dan dada merah; tenggorokan, 
pipi, dan alis kuning, setrip hitam yang melewati mahkota memisahkan 
muka yang merah-kuning dengan tengkuk yang hijau kebiruan. Ras Jawa 
dan Bali rosea: mahkota, alis, pipi, tenggorokan, dan dada atas merah pad-
am. Punggung, sayap, dan ekor hijau kebiruan. Tubuh bagian bawah putih 
kotor, penuh dengan coretan hitam. Remaja: kepala tanpa warna merah 
dan hitam, berbercak kuning di bawah mata dan dagu. Iris coklat, paruh 
hitam, kaki merah.

Habitat: Hutan terbuka, kebun, taman kota, dan perkebunan

Sebaran: Dari Pakistan barat sampai ke Cina barat daya, Filipina, Sumat-
era, Jawa, dan Bali.
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Tekukur Biasa (Streptopelia chinensis)

Foto: Nasri

Deskripsi: : Berukuran sedang (30 cm), berwarna coklat kemerahjam-
buan. Ekor tampak panjang. Bulu ekor terluar memiliki tepi putih tebal. 
Bulu sayap lebih gelap daripada bulu tubuh, terdapat garis-garis hitam 
khas pada sisi-sisi leher (jelas terlihat), berbintik-bintik putih halus. Iris 
jingga, paruh hitam, kaki merah

Habitat: Hidup bersama manusia di sekitar desa dan sawah. Mencari 
makan di atas permukaan tanah.

Sebaran: Tersebar luas dan umum terdapat di Asia tenggara sampai di 
Nusa Tenggara. Diintroduksi ke tempat lain sampai Australia
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Wiwik Lurik (Cacomantis sonneratii)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran kecil (22 cm), berwarna coklat, bergaris-garis halus. 
Dewasa: tubuh bagian atas coklat terang, tubuh bagian bawah seluruhnya 
keputih-putihan bergaris-garis hitam halus, alis bergaris pucat dan tam-
pak nyata. Burung muda: coklat bercoret dan berbercak hitam, tidak ber-
garis-garis halus seperti dewasa. Iris kuning, paruh atas kehitaman, paruh 
bawah kekuningan, kaki abu-abu.

Habitat: Menyukai hutan terbuka, tepi hutan, semak sekunder dan lahan 
garapan. Burung ini umum dijumpai di daerah dataran rendah, sampai 
ketinggian 900 m dan jarang ditemukan di pegunungan sampai ketinggian 
1.500 m.

Sebaran: India, Cina, Kalimantan, Sumatera (termasuk pulau-pulau lepas 
pantai di sekitarnya), Jawa dan Filipina.
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Betet Biasa (Psittacula alexandri)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (34 cm), berwarna-warni dengan dada mer-
ah-jambu khas. Dewasa: mahkota dan pipi abu-abu-ungu dengan kekang 
hitam, tengkuk, punggung, sayap, dan ekor hijau. Kumis hitam jelas, dada 
merah jambu, paha dan perut hijau pucat. Burung muda: kepala coklat-kun-
ing tua, kumis hitam terlihat kurang
jelas. Iris kuning, paruh merah, kaki abu-abu.

Habitat: Terbang bising dan mencolok atau terbang rendah dan cepat 
melalui tempat terbuka. 

Sebaran: India, Cina selatan, Asia tenggara (kecuali Semenanjung Malay-
sia), dan Sunda Besar.
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Kucica Daun (Chloropsis sonnerati)

Foto: Syafroni Pranata

Deskripsi: Berukuran besar (22 cm), berwarna hijau terang dengan teng-
gorokan hitam (jantan) atau kuning (betina). Setrip malar biru, terdapat 
bintik kebiruan pada bahu, tetapi tidak ada warna biru pada sayap. Betina 
mempunyai mata kuning. Burung yang belum dewasa mirip burung betina 
tetapi berwarna lebih kuning. Iris coklat gelap, paruh dan kaki abu-abu ke-
biruan.

Habitat: Hidup di puncak-puncak pohon yang tinggi di hutan primer, 
hutan sekunder, dan hutan mangrove. Menyukai tajuk pohon berdaun leb-
at, biasanya ditemukan sendirian atau berpasangan, kadang-kadang dalam 
kelompok campuran.

Sebaran: Semenanjung Malaysia dan Sunda Besar.
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Bambangan Merah (Ixobrychus cinnamomeus)

Foto: Debby Putra Kurniawan

Deskripsi: Berukuran kecil (41 cm), berwarna jingga kayu manis. Jantan 
dewasa: tubuh bagian atas coklat berangan, tubuh bagian bawah jingga 
kuning tua dengan garis tengah berupa coretan hitam, ada coretan hitam 
pada sisi tubuh dan coretan keputih-putihan pada sisi leher. Betina: lebih 
suram dan coklat, topi hitam, tubuh bagian bawah bercoret-coret, tubuh 
bagian atas bergaris-garis dan berbintik. Iris kuning, sera jingga, paruh 
kuning, kaki hijau.

Habitat: Penetap yang umum di rawa-rawa air tawar dan sawah di seluruh 
Sunda Besar. Pada siang hari, memburu mangsa pada rumpun padi atau 
rumput.

Sebaran: India, Cina, Asia tenggara, Sulawesi, Sunda Besar dan Nusa Teng-
gara.
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Cucak Kurincang (Pycnonotus atriceps)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (17 cm), berwarna kekuningan dengan 
kepala hitam berkilau dan tenggorokan hitam. Tubuh bagian atas zaitun 
kekuningan, sayap kehitaman, ekor kehitaman dengan warna kekuningan 
mencolok pada ujungnya. Tubuh bagian bawah kuning kehijauan. Bentuk 
warna yang jarang adalah abu-abu dengan warna putih pada ujung sampai 
ekor. Bentuk warna kehijauan suram terbatas di Bawean. Iris biru pucat, 
paruh hitam, kaki coklat

Habitat: Sering mengunjungi pinggir hutan, hutan sekunder, dan semak-se-
mak di tepi pantai. Cukup umum di dataran rendah sampai ketinggian 900 
m

Sebaran: India, Cina, Asia tenggara, Sulawesi, Sunda Besar dan Nusa Teng-
gara.
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Kerak Kerbau (Acridotheres javanicus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran sedang (25 cm). Bulu kelabu tua (hampir hitam), ke-
cuali bercak putih pada bulu primer (terlihat mencolok sewaktu terbang) 
serta tunggir dan ujung ekor putih. Jambul pendek. Perbedaannya dengan 
Kerak jambul: lebar warna putih pada ujung ekor, paruh kuning, dan tung-
gir putih. Remaja: lebih coklat. Iris jingga, paruh dan kaki kuning.

Habitat:  Sebagian besar mencari makan di atas tanah, lapangan
rumput, dan sawah.

Sebaran: Asia timur, Asia tenggara (kecuali Semenanjung Malaysia), Su-
lawesi, Sumatera (introduksi), Jawa, dan Bali
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Kangkong Ranting (Cuculus saturatus)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran kecil (26 cm), berwarna abu-abu dengan garis-garis 
hitam lebar pada perut dan sisi perut. Jantan dan betina: perut dan tubuh 
bagian atas abu-abu, ekor abu-abu kehitaman tidak bergaris-garis, tubuh 
bagian bawah kuning tua bergaris-garis hitam. Anak burung dan betina 
bentuk hepatik: tubuh bagian atas coklat kemerahan, bergaris-garis hitam 
tebal, tubuh bagian bawah keputih-putihan, bergaris-garis hitam sampai 
ke dagu

Habitat:  Ras penetap Kalimantan umum ditemukan di pegunungan antara 
ketinggian 1.300-2.700 m.

Sebaran: Ras migran berbiak di Erasia utara dan Himalaya, bermigrasi 
pada musim dingin ke Asia Tenggara dan Sunda Besar. Ras penetap hanya 
terdapat di Sunda Besar.
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Kacamata Biasa (Zosterops palpebrosus)

Foto: Debby Putra Kurniawan

Deskripsi: Berukuran kecil (11 cm), berwarna hijau kekuningan. Ras bux-
toni dan auriventer yang terdapat di ujung paling barat Jawa, Kalimantan, 
dan Sumatera sangat mirip Kacamata gunung. Perbedaannya: ada garis 
kuning sempit di bawah perut tengah, paha kelabu muda. Ras melanurus di 
tempat lain di Jawa: tubuh bagian bawah kuning, ada bercak kuning di atas 
paruh, tubuh bagian atas hijau-zaitun, tenggorokan dan tungging kuning, 
hanya sedikit atau sama sekali tidak ada warna kuning di atas kekang. Iris 
coklat-kuning, paruh coklat tua, kaki kelabu-zaitun.

Habitat: Sering mengunjungi tumbuhan primer dan tumbuhan sekunder. 
Membentuk kelompok besar yang bebas dengan jenis lain seperti sepah. 
Beterbangan di antara puncak-puncak pohon tertinggi.

Sebaran: India utara sampai Cina selatan, Asia tenggara, Semenanjung Ma-
laysia, dan Sunda Besar.



88

Sikatan Bubik (Muscicapa dauurica)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran kecil (12 cm), berwarna coklat keabuan. Ras 
pengembara latirostris: tubuh bagian atas coklat-kelabu, tubuh bagian 
bawah keputih-putihan, sisi dada dan sisi tubuh kelabu kecoklatan, lingkar 
mata putih. Penghuni Kalimantan ras umbrosa: lebih kecil dan lebih gelap, 
terutama pada kepala. Pengembara lain (bentuk williamsoni): lebih coklat, 
tersapu warna karat pada tubuh bagian atas, sisi tubuh bercoret kuning 
tua, lingkar mata kuning tua.

Habitat: Menyukai pinggir hutan atau hutan perbukitan, tetapi kadang-
kadang juga ditemukan di hutan terbuka dan kebun. 

Sebaran: Asia timur laut dan Himalaya. Pada musim dingin mengembara 
ke selatan sampai India, Asia tenggara, Filipina, Sulawesi, dan Sunda Besar. 
Populasi penetap dan/atau migran juga terdapat di Filipina, Semenanjung 
Malaysia, Sumatera, Kalimantan, dan Sumba.
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Tuwur Asia (Eudynamys scolopacea)

Foto: Heri Tarmidzi

Deskripsi: Berukuran besar (42 cm), berwarna hitam (jantan) atau coklat 
abu-abu berbintik-bintik putih (betina). Iris merah, paruh hijau pucat, kaki 
biru-abu-abu.

Habitat: Daerah-daerah pesisir dan dataran rendah, khususnya di pu-
lau-pulaukecil.

Sebaran: India, Cina, Asia tenggara, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, 
Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.
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Cangak Merah (Ardea purpurea)

Foto: Nasri

Deskripsi: Berukuran besar (80 cm), berwarna abu-abu, coklat berangan, 
dan hitam. Topi hitam dengan jambul menjuntai. Terdapat setrip hitam 
menurun sepanjang leher yang merah-karat khas. Punggung dan penutup 
sayap abu-abu, bulu terbang hitam. Bulu lainnya coklat kemerahan. Iris 
kuning, paruh coklat, kaki coklat kemerahan.

Habitat: Sering mengunjungi hutan mangrove, sawah, danau, dan ali-
ran air. Tidak terbatas di daerah pesisir seperti Cangak abu. Suka men-
gendap-endap sendirian di sepanjang perairan dangkal yang penuh gulma.

Sebaran: Afrika, Erasia sampai Filipina, Sulawesi, Sunda Besar dan Nusa 
Tenggara.
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Pisces
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Julung-julung (Dermogenys sumatrana)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Ikan julung-julung dari kelompok yang sebagian hidupnya be-
rada di perairan tawar memiliki nama umum (common name) wrestling 
half beak, termasuk di dalam kelas Pisces, sub kelas Teleostei, ordo Synen-
tognathi, sub ordo Exocoetoidea, famili Hemirhamphidae dan genus Der-
mogenys.

Habitat: Ikan ini mempunyai nama lokal julung-julung. Hidupnya berkelom-
pok di air tawar (sungai dan danau) dan ada juga yang hidup di air payau.

Sebaran: Tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bang-
ka-Belitung dan Kepulauan Indonesia lainnya serta di sungai-sungai di Ma-
laysia Peninsula dan sungai-sungai di Siam (Muangthai).
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Pantau Janggut (Esomus metallicus)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Ciri-ciri spesies ikan Esomus danricus itu tidak tepat dan sesuai 
dengan ciri-ciri yang terdapat pada ikan pantau janggut. Ciri khusus untuk 
ikan yang termasuk ke dalam genus Esomus ini adalah : mulut kecil ber-
bentuk “oblique” mengarah ke atas; memiliki 2 pasang sungut, sepasang 
sungut rahang atas berukuran pendek dan tebal dan sepasang sungut lain-
nya berbentuk seperti janggut kambing panjangnya mencapai dasar sirip 
dada ataupun lebih dari itu

Habitat: Air tawar

Sebaran: Ikan itni idak native Indonesia, kemungkinan diimpor dari Thai-
land atau Malaysia.
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Gabus  (Esomus metallicus)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Ikan ini biasanya memiliki ciri – ciri fisik umum yaitu memi-
liki bentuk tubuh memanjang, dan bagian belakang berbentuk pipih ( 
compressed ). Bagian depan cembung, perut rata dan bagian kepala pipih 
atau hampir menyerupai kepala ular ( head snake ). Warna punggung ikan 
ini berwarna kehijauan kehitaman dan bagian perut berwarna putih atau 
krim.

Habitat: Ikan gabus biasa didapati di danau, rawa, sungai, dan saluran-sal-
uran air hingga ke sawah-sawah.

Sebaran: Ikan gabus menyebar luas mulai dari Pakistan di barat, Nepal ba-
gian selatan, kebanyakan wilayah di India, Bangladesh, Sri Lanka, Tiongkok 
bagian selatan, dan sebagian besar wilayah di Asia Tenggara termasuk In-
donesia.
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Belut (Monepterus albus)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Ciri-ciri badan bulat panjang seperti ular tetapi tidak bersisik, 
dan kulitnya licin mengeluarkan lendir. Matanya kecil hampir tertutup oleh 
kulit. Giginya juga kecil runcing berbentuk kerucut dan bibir berupa lipa-
tan kulit yang lebar di sekeliling mulutnya. Belut mempunyai sirip pung-
gung, sirip dubur, dan sirip ekor yang sangat kecil, sehingga hampir tidak 
terlihat oleh mata.

Habitat: Tempat berlumpur, genangan air tawar, atau aliran air yang ku-
rang deras.

Sebaran: Meliputi daerah perairan Asia yaitu India hingga ke Cina, Jepang, 
Malaysia, dan Indonesia 
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Nila (Oreochromis niloticus)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Berjari-jari keras, sirip perut torasik, letak mulut subterminal 
dan berbentuk meruncing. Selain itu, tanda lainnya yang dapat dilihat dari 
ikan nila adalah warna tubuhnya hitam dan agak keputihan. Bagian tutup 
insang berwarna putih, sedangkan pada nila lokal putih agak kehitaman 
bahkan kuning. Sisik ikan nila berukuran besar, kasar dan tersusun rapi.

Habitat: Dataran rendah yang berair payau maupun dataran yang tinggi 
dengan suhu yang rendah 

Sebaran: Afrika Bagian Timur, diintroduksi ke Indonesia
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(Puntius lineatus)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Pada sirip dorsal terdapat 1 jari-jari sirip keras dan 8 jari-jari 
sirip lemah, pada sirip anal terdapatII jari-jari sirip keras dan 5 jari-jari 
sirip lemah, pada sirip pectoral terdapat 9 jari-jari siriplemah, pada sirip 
ventral terdapat 11 jari-jari sirip lemah, sisik sepanjang linea lateralis ter-
dapat27 sisik, dan panjang total 84 mm.

Habitat: Rawa dandaerah terbuka dengan perairan yang terendam.

Sebaran: Ikan sumatra secara alami menyebar di Semenanjung Malaya 
(termasuk di wilayah Thailand), Sumatra dan Kalimantan.
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Ikan Sumatra (Puntius tetrazona)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Mencapai matang seksual pada panjang 2 hingga 3 cm (0,8 – 
1,2 inci) atau kira-kira berumur 6 -7 minggu. Ikan betina lebih besar dan 
memiliki sirip dorsal yang lebih gelap, sedangkan ikan jantan berwarna 
lebih terang. Memijah pada musim penghujan di daerah hilir sungai dan 
telur-telur menetas, larva hidup di daerah tersebut sampai berukuran ± 1 
cm kemudian beruaya ke danau-danau dan anak-anak sungai.

Habitat: Ikan ini sering didapati pada sungai-sungai dangkal berarus se-
dang, yang jernih atau keruh.

Sebaran: Ikan sumatra secara alami menyebar di Semenanjung Malaya 
(termasuk di wilayah Thailand), Sumatra dan Kalimantan.
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Sepat Siam (Siamese gouram)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Ukuran sedang, dengan panjang mencapai 20 – 25 cm bahkan 
lebih tergantung dengan varietes, berbentuk lebar dan pipih, serta memili-
ki mulut yang meruncing. Bagian sirip punggung, ekors sirip dada da sirip 
dubur dewasa berwarna gelap. Pada bafian sirp perut akan berupa menjadi 
alat peraba yang hampir menyerupai cambuk atau pecut, yang memanjang 
hingga ekornya, biasanya dilengkapi dengan sepasang duri dan 2-3 jumbai 
dengan ukuran yang pendek.

Habitat: Pada rawa – rawa, daunau, sungai dan parit – parit yang berair 
serta di tumbuhi dengan tumbuhan air.

Sebaran: Asia Tenggara, terutamanya Sungai Mekong, Laos, Thailand dan 
Vietnam.
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Sepat Rawa (Trichogaster trichopterus)

Foto: Lab. Bioper Faperika UR

Deskripsi: Bertubuh pipih dan bermoncong runcing sempit, panjang total 
hingga 120mm. Perak buram kebiruan atau kehijauan, dengan beberapa 
pita miring berwarna gelap, serta bercak hitam masing-masing sebuah 
pada tengah sisi tubuh dan pada pangkal ekor.[2] Namanya dalam bahasa 
Inggris, Three spot gourami, merujuk pada kedua bintik hitam itu, ditam-
bah dengan mata sebagai bintik yang ketiga.[3] Sirip ekor berlekuk (ber-
belah) dangkal, berbintik-bintik.

Habitat: Hidup di rawa-rawa, danau, aliran-aliran air yang tenang, dan 
umumnya lahan basah di dataran rendah termasuk sawah-sawah serta 
saluran irigasi.

Sebaran: Indocina, terutama di lembah Sungai Mekong, dan di Indonesia 
barat, yakni di Sumatra, Kalimantan dan Jawa
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Amfibi
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Deskripsi : Katak berukuran kecil hingga sedang, timpanium coklat tua, 
kaki panjang dan ramping, berselaput renang penuh sampai ujung jari, tu-
buh ditutupi oleh bintil bintil halus, warna dari kehijauan, abu-abu hingga 
coklat, memiliki bibir berwarna putih, ukuran jantan 30-40mm dan betina 
45-65mm.

Habitat : Ditemukan di hutan dataran rendah, sungai, rawa, perkebunan, 
saluran irigasi, dan sawah dan dekat dengan pemukiman manusia.

Sebaran : Sumatra, Jawa, Bali, Semenanjung Malaysia dan Kalimantan. 

Status : LC oleh IUCN

Foto : Irfan Nurarifin

Kongkang kolam (Rana calconata)
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Deskripsi : Kepala lebih panjang dari pada lebar, moncong membulat, tim-
panum jelas terlihat, dengan lipatan-lipatan kulit (bintil memanjang) tak 
beraturan di punggung, Ujung jari-jari tangan tak melebar. Demikian pula, 
ujung jari-jari kaki meruncing, tak melebar, selaput renang tereduksi, Kulit 
tertutup oleh bintil-bintil memanjang, tidak terdapat sepasang lipatan di 
daerah dagu pada spesimen jantan. ,jenis ini mirip dengan Fejervarya can-
crivora satu hal yang membedakan adalah F. limnocharis mempunyai dua 
bintil metatarsal dan F. cancrivora hanya satu bintil metatarsal bagian da-
lam, Katak berukuran panjang antara 32-58 mm 

Habitat : Jenis ini menempati habitat yang telah terganggu pada daerah 
dataran rendah sampai pegunungan dataran rendah. Kodok yang kerap 
ditemukan di sawah, lapangan berumput, tegalan, hutan jati dan di ke-
bun-kebun karet. J

Sebaran : Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, Cambodia, Laos, and Viet-
nam 

Foto: Irfan Nurarifin

Kodok tegalan (Fejervarya limnocharis
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Bangkong kolong (Bufo melanostictus)

Foto: Irfan Nurarifin

Deskripsi : kodok berukuran sedang, jari-jari tidak memiliki selaput re-
nang, tekstur kulit relatif berkerut dengan bintil-bintil yang jelas. warna 
coklat kusam, kehitaman atau kemerahan, alur kepala biasanya coklat tua 
atau hitam. Di atas kepala terdapat gigir keras menonjol yang bersambun-
gan, mulai dari atas moncong, melewati atas, depan dan belakang mata;, 
hingga di atas timpanum, gigir ini biasanya berwarna kehitaman. Sepasang 
kelenjar parotoid (kelenjar racun) yang besar panjang terdapat di atas 
tengkuk. Ukuran tubuh jantan 55 - 80 mm, dan betina 65 - 85 mm

Habitat : Bangkong kolong sering ditemukan di sekitar rumah. Kodok ini 
memiliki asosiasi yang erat dengan lingkungan hidup manusia. Hidup di 
bawah tumpukan batu, kayu, atau di sudut-sudut ruangan.

Sebaran : Kodok ini menyebar luas mulai dari India, Republik Rakyat 
Tiongkok selatan, Indochina sampai ke Indonesia bagian barat. Di Indo-
nesia, dengan menumpang pergerakan manusia, hewan amfibi ini dengan 
cepat menyebar (menginvasi) dari pulau ke pulau.
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Katak lekat sisi merah (Kalophrynius pleurostigma)

Deskripsi : Kepala lebih panjang dari pada lebar, moncong membulat, tim-
panum jelas terlihat, dengan lipatan-lipatan kulit (bintil memanjang) tak 
beraturan di punggung, Ujung jari-jari tangan tak melebar. Demikian pula, 
ujung jari-jari kaki meruncing, tak melebar, selaput renang tereduksi, Kulit 
tertutup oleh bintil-bintil memanjang, tidak terdapat sepasang lipatan di 
daerah dagu pada spesimen jantan. ,jenis ini mirip dengan Fejervarya can-
crivora satu hal yang membedakan adalah F. limnocharis mempunyai dua 
bintil metatarsal dan F. cancrivora hanya satu bintil metatarsal bagian da-
lam, Katak berukuran panjang antara 32-58 mm 

Habitat : Jenis ini menempati habitat yang telah terganggu pada daerah 
dataran rendah sampai pegunungan dataran rendah. Kodok yang kerap 
ditemukan di sawah, lapangan berumput, tegalan, hutan jati dan di ke-
bun-kebun karet. J

Sebaran : Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, Cambodia, Laos, and Viet-
nam 

Foto: Indra Rijaya
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Deskripsi :  Jenis katak berukuran sedang, jenis ini dikenali dengan garis 
takberaturan tebal hitam pada sisi tubuh dan pita orange terang dari ke-
pala hingga ekor sepanjang sisi tubuh.  Memiliki mulut yang lebar, kepa-
la pendek dan tumpul, ukuran mata sedang, dengan tubuh gemuk. Betina 
dapa mencapai ukuran 70mm dan jantan lebih kecil. 

Habitat : katak belentung mampu beradaptasi di berbagai habitat, dan 
mampu hidup di habitat terganggu dengan aktifitas manusia yang tinggi.
Seperti selokan, got-got, kolam, dan genangan air. Berbunyi bersahutan 
saat hujan di malah hari, saat siang katak ini bersembunyi pada lubang, 
dibawah serasah, atau sela sela bangunan. Memakan serangga kecil.

Sebaran : India selatan dan Sri Lanka hingga Burma, Thailand dan Selatan 
Cina hingga Indochina sampai semenanjung Malaysia, Kalimantan, Suma-
tra, Jawa, Sulawesi dan Flores. 
 
Status : LC oleh IUCN

Belentung (Kaloula pulchra)

Foto: Irfan Nurarifin
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Deskripsi : Jenis katak berukuran sedang, memiliki ukuran kepala lebih 
besar dari tubuh, ukuran mata besar, ujung jari-jari membundar, memiliki 
selaput renang pada pangkalnya, dan kulit yang halus. Dewasa memiliki 
warna gelap, dengan pola bercak lingkaran gelap. Juvenil memiliki warna 
kebiruan. Ukuran betina lebih besar mencapai 70mm, dan jantan 60mm.

Habitat : hidup pada lantai hutan sekunder atau primer dengan tumpu-
kan serasah, berudu hidup di kolam dengan hutan, atau aliran sungai yang 
tenang. 

Sebaran : Jawa, Madura, Bali, and Pulau Kangean, Indonesia. 

Status : LC oleh IUCN

Bangkong serasah (Leptobrachium hasseltii)

Foto: Irfan Nurarifin
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Deskripsi : Jenis katak dengan ukuran besar, betina bisa mencapai ukuran 
26 cm (moncong hingga ekor) dengan berat mencapai 1 kg, jantan men-
capai 12 cm. Kaki belakang besar dan kuat dengan selaput renang penuh, 
kulit halus tanpa adanya tonjolan memiliki warna dari coklat gelap hingga 
kemerahan. orange pucat atau keputihan pada bagian bawah tubuh. bi-
asanya terdapat garis kehitaman dari lubang hidung hingga mata.

Habitat : hidup di hutan primer atau sekunder tapi saat malam hari dapat 
ditemukan pada kolam atau aliran sungai dan rumput dekat perairan di 
daerah terbuka. hidup memakan cacing, serangga, dan katak lainnya.

Sebaran : sebarannya tidak terlalu jelas karena identifikasi yang belum 
jelas, tetapi mudah ditemukan di kalimantan, sumatra, semenanjung Ma-
laysia, dan Singapura.

Status : LC oleh IUCN

Katak panggul (Limnonectes blythii)

Foto: Irfan Nurarifin
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Deskripsi : Jenis katak dengan ukuran besar, bagian dorsal biasanya ber-
wana kemerahan atau kecoklatan. Dapat dibedakan dari spesies yang mirip 
dengannya Limnonectes blythii yaitu dari garis melengkung berupa lipatan 
kulit di belakang timpanium dan lipatan kulit berbentuk W pada punggung. 
ukuran jantan 60-150mm dan betina 75-95mm.

Habitat : Katak hutan primer dan hutan sekunder, perkebunan, dan bersi-
fat nocturnal, saat malam dapat menjelajah hingga daerah terbuka, jumlah-
nya semakin menurun karena adanya deforestasi dan perubahan habitat.

Sebaran : Semenanjung Malaysia and Singapura, Sumatra, Kalimantan dan 
Java.  

Status : NT oleh IUCN

Foto: Irfan Nurarifin

Katak rawa gambut (Limnonectes malesianus)
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Deskripsi : Jenis katak dengan ukuran medium, hidup pada lokasi yang su-
lit untuk ditemukan. Dibedakan dari jenis lain dengan adanya tanda hitam 
dari mata hinga kebelakang timpanium. Permukaan atas tubuh berwarna 
coklat dengan tekstur berbintik. bagian bawah tubuh berwarna kekunin-
gan.

Habitat : pesies yang hidup pada perairan yang asam seperti hutan rawa 
air tawar, hutan rawa gambut. dengan sungai kecil berarus, spesies ini se-
makin langka karena kehilangan habitat oleh aktifitas alih fungsi lahan

Sebaran: Spesies ini dapat ditemukan di selatan Thailand, Semenanjung 
Malaysia and Singapore hingga Kalimantan and Sumatra (termasuk Bang-
ka).   

Status : NT oleh IUCN

Katak rawa kecil (Limnonectes paramacrodon)

Foto: Irfan Nurarifin
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Deskripsi : katak dengan ukuran yang sedang, biasanya memiliki pola 
warna yang menarik terdiri dari bercak coklat dengan latar krem, bagian 
bawahnya pucat. Kulit kasar berbintil, kunci identifikasi berdasarkan tim-
panium berwarna coklat dengan ukuran besar di tengah dengn bintik-bin-
tik krem. Ukuran tubuh 58-93mm dan betina 65-84mm.

Habitat : ditemukan pada dataran rendah termasuk hutan primer dan se-
kunder, hutan rawa gambut, dan daerah terganggu. Mudah ditemui di seki-
taran kolam-kolam di hutan dan lantai hutan yang terkena banjir.

Sebaran : dapat ditemukan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Sin-
gapura, Thailand dan Vietnam.

Status : LC oleh IUCN

Foto: Irfan Nurarifin

Kongkang kulit kasar (Rana grandulosa)



112

Deskripsi : berukuran sedang sampai besar, bertubuh kekar. Panjang tu-
buh umumnya antara 45-100 mm. Sisi tubuh hijau kekuningan. Sebuah 
garis gelap, coklat tembaga hingga kehitaman, dan putus-putus tidak be-
raturan berjalan di sisi tubuh dari ujung moncong, pipi, sebelah atas tim-
panum (gendang telinga). Jari-jari tangan dan kaki dengan ujung yang 
melebar membentuk piringan. Selaput renang penuh mencapai pangkal 
piringan pada jari kaki, coklat gelap atau kehitaman warnanya. Sisi bawah 
tubuh (ventral) berkulit halus, putih bersemu keemasan. Sisi bawah paha 
coklat merah daging, sisi atasnya berbelang-belang coklat sampai gelap ke-
hitaman.

Habitat : Kodok yang berasosiasi dengan sungai berbatu. Jarang ditemui 
jauh dari sungai, R. hosii menyukai aliran air yang deras dan jernih, teruta-
ma di hutan-hutan yang belum atau hanya sedikit terganggu. 

Sebaran : sebaran spesies dari Thailand dan Semenanjung Malaysia hing-
ga Kalimantan, Sumatra and Jawa.

Foto: Irfan Nurarifin

Kongkang racun (Rana hosii)



113

Deskripsi : katak berukuran kecil, moncong membulat timpanium tersem-
bunyi, jari kaki berselaput pada bagian dasar, tekstur kulit halus bagian 
atas dan bawah. Warna kemerahan atau abu-abu pada bagian atas dengan 
garis hilam memanjang dari ujung moncong hingga lipatan paha. Garis ini 
memisahkan bagian atas dan bawah, cukup sulit ditemukan karena ukuran 
yang kecil, dan kebiasaanya bersembunyi di bawah rumput atau di bawah 
serasah. Ukuran tubuh rata-rata 20-21,5mm.

Habitat : hidup didarat dekat dengan genangan atau kolam pada hutan se-
kunder.

Sebaran : Selatan China hingga Thailand ke Semenanjung Malaysia dan Su-
matra.

Status : LC oleh IUCN

Foto : Agus  Widodo

Percil taiwan (Microphyla heymonsi)
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Habitat : Spesies yang umum dijumpai pada habitat terganggu, hutan se-
kunder, taman, kolam. Mudah ditemukan pada semak kecil beberapa meter 
dari perairan. 

Sebaran : ditemukan Bangladesh, Brunei, Kamboja, Cina, India, Indonesia, 
Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Singapire, Thailand dan Vietnam. 
telah di introduksi ke Jepang.

Status : LC oleh IUCN

Foto : Irfan Nurarifin

Percil taiwan (Microphyla heymonsi)

Deskripsi : katak pohon beruku-
ran sedang, jari kaki depan dan 
belakang melebar dengan ujung 
rata, kaki belakang sepenuhn-
ya berselaput. Kulit halus tan-
pa adak bintik, memiliki warna 
yang bervariasi dari hijau kea-
bu-abuan hingga kecoklatan. Ter-
dapat 4 atau 6 garis memanjang 
pada punggung dan bisa tidak 
muncul pada populasi lainnya, 
telurnya diletakan menggantung 
pada tumbuhan dekat perairan 
dibungkus oleh busa. saat men-
etas berudu akan jatuh ke perai-
ran. Ukuran tubuh jantan 50mm 
dan betina 80mm.
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Deskripsi : Katak berukuran sedang. Katak ini dapat diidentifikasi dengan 
mudah dengan dilihat dari sepasang garis putih di sisi tubuh. Terkadang 
diberi nama Red-eared Greenback’ karen warna timpanium yang hijau. tek-
stur kulit licin, warna hijau dan coklat. Ukuran tubuh jantan 35-45mm, dan 
betina 50-75mm.

Habitat : dapat ditemukan hutan sekunder, dan habitat terganggu lainnya 
seperti pada semak-semak, rumput dekat perairan, daerah pertanian.

Sebaran : dapat di temukan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Populasi hasil introduksi 
ditemukan di Sulawesi dan Filipina.

Status : LC oleh IUCN

Foto : Irfan Nurarifin

Kongkang gading (Rana erythraea)
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Reptilia
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Deskripsi : memiliki kepala yang besar, dengan moncong tajam, telinga 
berbentuk oval, miring, sepertiga diameter mata. bintil bintil pada kepala 
dan semakin besar mendekati moncong. tubuh langsing memanjang den-
gan bintil-bintil , sisik tubuh bagian atas kecil, halus, cycloid. ekor bulat 
kerucut, tertutup oleh sisik kecil yang seragam, kaki memanjang, jari jari 
yang kuat, memiliki warna coklat cerah dengan bintik bintik gelap pada 
punggung,  kepala memiliki bercak gelap tak beraturan. ekor berwarna 
coklat gelap, lapisan bawah tubuh berwarna kekuningan pucat. panjang 
kepala hingga tubuh 76 mm, panjang ekor 72mm.

Habitat : hidup pada hutan primer dan hutan sekunder, memilih rong-
ga-rongga gelap pada kayu di hutan atau hidup pada cabang-cabang pohon, 
biasanya nocturnal, tapi juga aktif pada sore hari yang gelap

Sebaran : Thailand, Semenanjung malaysia, Indonesia (Jawa, Sulawesi, 
Halmahera), hingga Papua New Guinea. 

Foto: Nasri

Cicak hutan (Cyrtodactylus marmoratus)
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Deskripsi : Ular beracun kuat, jenis ular yang menghindari kontak langsung 
sehingga dikategirikan tidak agresif. individu dewasa dapat menegakan ke-
pala dan melebarkan kulit leher seperti sendok dan berbunyi keras saat 
terancam dan jika ancaman berlanjut ular dapat menyemprokan bisa ke-
pada mata lawannya. Dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan dapat 
menyebabkan kematian. Panjang ular ini berkisar panjang 1,2–2,5 meter, 
Warna tubuh ular ini hitam mengkilap, dengan tanda pucat pada tenggoro-
kan,

Habitat : kobra sumatra umumnya ditemui pada dataran rendah, hutan 
sekunder dan habitat terganggu lainya, spesies ini terdaptasi pada daer-
ah yang terganggu seperti kota atau desa. dan lebih sedikit ditemuka pada 
hutan primer dataran rendah.

Sebaran : Brunei Darussalam, Indonesia, Semenanjung Malaysia, Filipina 
dan Thailand.

Foto : Agus  Widodo

Ular kobra (Naja sumatranae)
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Deskripsi : Ular pucuk memiliki bisa lemah dan tidak berbahaya dari 
marga Ahaetulla, suku Colubridae. Memiliki tubuh yang menyerupai su-
lur-suluran di hutan sehingga ular ini diberi nama ular pucuk, memiliki 
tubuh panjang, lampai dan umumnya berwarna hijau cerah tapi terkadang 
ditemukan dengan warna coklat. Berbisa lemah dan tidak berbahaya bagi 
manusia tapi cukup kuat untuk melumpuhkan mangsanya (misalnya kod-
ok, kadal atau burung kecil). taring bisanya terletak di bagian belakang ra-
hang atas (opisthoglypha).
Habitat : dapat ditemukan di hutan primer dan hutan sekunder yang su-
dah lebat, umumnya mudah dijumpai pada vegetasi dekat dengan aliran 
sungai .

Sebaran : Jenis-jenis ular pucuk menyebar terutama dari India di sebe-
lah barat, hingga ke Tiongkok di timur, ke selatan melalui sebagian besar 
wilayah Asia Tenggara, hingga ke Kepulauan Nusantara dan pulau-pulau di 
Pasifik.

Ular pucuk (Ahaetulla mycterizans)

Foto : Irfan Nurarifin
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Deskripsi : memiliki sisik yang halus dengan kaki yang pendek, dan diur-
nal. dapat di identifikasi dengan lima atau tujuh garis gelap pada punggung 
memanjang sesuai panjang tubuh. warna dari tubuh dapat bervariasi dari 
hijau olive atau coklat hingga kemerahan atau orange. warna kerongkongan 
putih atau kuning pucat. kadal ini mudah ditemukan pada pagi menjelang 
siang diatas batu atau kayu untuk berjemur. hidup memakan belalang, dan 
cacing jika ada.

Habitat : dapat ditemukan pada habitat dataran rendah yang sudah ter-
ganggu, seperti area perkebunan, taman, tepi-tepi jalan, dataran berumput 
dan semak semak, sulit ditemukan pada hutan yang tertutup. habitat sebe-
narnya kadal ini adalah area tepian hutan.

Sebaran : Selatan Cina (termasukTaiwan dan Hong Kong), Vietnam, kam-
boja, Laos, Indonesia dan semenanjung malaysia.

Status : LC oleh IUCNw

Foto: Debby Kurniawan Putra

Kadal sawah (Eutropis multifasciata)
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Deskripsi : Kadal berbadan kurus lampai. Memiliki leher yang panjang dan 
moncong meruncing, kadal ini serupa dengan biawak namun berukuran 
jauh lebih kecil dan kurus. Total panjang tubuh hingga 290 mm, dan sekitar 
empat-perlimanya adalah ekor. Panjang kepala dan badan mencapai 8 cm, 
meski kebanyakan tidak melebihi 6 cm. Lidahnya bercabang. Dorsal (sisi 
punggung) berwarna coklat zaitun dan ventral (sisi bawah, perut) kuning 
kehijauan terang ; warna-warna ini berkilau suram seperti logam (temba-
ga). Pada batas antara warna coklat dan kuning, di sisi lateral (samping).

Habitat : dapat ditemukan di sekitar lapangan rumput atau sawah yang 
mengering, semak-semak yang terbuka. Kadal ini menyenangi mataha-
ri dan tempat-tempat terbuka; kerap dijumpai beberapa ekor berjemur 
berdekat-dekatan di ujung dedaunan atau rerumputan di pagi hari.

Sebaran : Burma, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Semenanjung Malaya 
dan Indonesia. Di Indonesia didapati di Sumatra, Borneo, dan Jawa.

Foto: Syafroni Pranata

Kadal rumput (Takydromus sexlineatus)
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Deskripsi : Jenis ular diurnal, dan 
aktif mencari makan pada siang 
hari dan pada saat malam hari 
bersemunyi pada ranting diatas 
tanah. Mangsa utamanya adalah 
katak dan kadal.  Kepala kecokla-
tan perunggu di sebelah atas, dan 
kuning terang di bibir dan dagu; 
diantarai oleh coret hitam mu-
lai dari pipi yang melintasi mata 
dan melebar di pelipis belakang. 
terdapat garis  krem dan hitam 
sepanjang tubuh, sisik punggung 
yang ada di sepanjang tubuh ber-
warna coklat atau hijau zaitun. 
ukuran kepala lebih besar  dari tu-
buh yang langsing. dengan ukuran 

mata yang besar, dengan pupil berwarna coklat.

Habitat : Memiliki habitat dan sebaran yang luas, dapat hidup pada berb-
agai habitat. hidup di tepian hutan, dan jarang ditemui pada hutan yang pa-
dat. juga dapat ditemui pada habitat yang didiami manusia seperti taman, 
semak-semak.

Sebaran : menyebar luas mulai dari India, Nepal, Bangladesh, Burma, Cina 
selatan (Hong Kong, Hainan), Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Semenan-
jung Malaya, Singapura, Kep. Filipina, dan Indonesia (Sumatra, Kalimantan, 
Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, dan pulau-pulau di sekitarnya).

Status : LC oleh IUCN

Foto : Kehutanan UR

Ular tambang  (Dendrilaphis pictus)
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Deskripsi : Ular yang bertubuh kecil, panjang dan ramping, panjang total 
tubuhnya mencapai 58 cm. Kepala kecil dan sedikit memipih rata, tak ter-
bedakan dari lehernya, dan moncongnya membulat; sebuah bintik segitiga 
keputihan terdapat pada masing-masing pelipisnya. Punggung berwarna 
kehitam-hitaman, dengan sejalur garis tipis membujur di atas tulang be-
lakang (vertebrae) yang berwarna jingga, kuning, atau keputihan; garis ini 
bercabang di atas kepalanya. Pada masing-masing sisi tubuh bagian bawah 
terdapat lagi satu garis putih yang membujur hingga ke ekornya. Sisi pe-
rut putih (kekuningan) dengan belang-belang hitam, dengan warna merah 
terang di bawah ekornya. memiliki racun neurotoksin yang sangat kuat. 
Suka memakan ular lain.

Habitat : dapat ditemukan di hutan, terkadang di daerah terbuka yang ter-
tutup semak. suka menggali lubang,

Sebaran : Selatan Thailand, Semenanjung malaysia, Singapura, Jawa, Su-

Foto : Kehutanan UR

Ular cabe (Calliophis intestinalis)
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Deskripsi : kura-kura dengan tempurung punggung (karapas) yang cend-
erung membulat tinggi dan perisai perut (plastron) yang dapat ditekuk 
menurut garis melintang, sedemikian sehingga dapat menyembunyikan 
kepala dan tungkainya rapat-rapat. Punggung berwarna kehitaman, ke-
coklatan hingga coklat-zaitun. Perutnya putih kotor atau krem, dengan 
bercak-bercak besar kehitaman. Kepala berwarna hitam dengan tiga garis 
kuning yang khas: pada sekeliling tepi kepala di atas mata, pada pipi, dan 
pada bibirnya. Garis kuning juga terdapat sepanjang tepi kaki-kakinya.

Habitat : hidup di danau dataran rendah, rawa, dan badan air lainnya, Ber-
sifat omnivora, kura-kura ini menyukai bahan nabati (tumbuh-tumbuhan) 
sebagai makanannya, namun juga mau memangsa ikan dan udang.

Sebaran : Menyebar luas dari India di sebelah barat semenanjung  Malay-
sia Singapura sumatra kalimantan hingga Maluku di timur,

Kuya batok (Cuora amboniensis)

Foto : Biologi UR
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Deskripsi : ,Merupakan salah satu ular berbisa tingkat menengah. Bagian 
atas kepala berwarna hitam dengan sisik-sisik pada bibir atas dan bawah-
nya terdapat bercak-bercak berwarna kuning. Lehernya kuning polos, ada 
garis-garis sutur berwarna hitam (tepinya hitam). Badan berwarna dasar 
hitam gelap (kadang berbintik-bintik kuning) dengan bagian sisinya ter-
dapat sekitar 35-52 belang (cincin) berwarna kuning yang melingkari, 
tetapi tidak menyatu sampai ke punggung maupun perut. Pada bagian an-
terior badan, cincin kuning tersebut berlanjut sampai ke bagian tengah dan 
menyatu dengan pinggir badannya yang berwarna hitam. Ular ini panjang 
mencapai 200 cm.

Habitat : dapat ditemukan pada mangrove dan hutan perairan dan mampu 
berenang. saat siang  tidak aktif pada dahan pohon, dan akan aktif pada 
malam hari.

Sebaran : Indonesia (Bangka-Belitung, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kepu-

Foto : Biologi UR

Ular cincin emas (Boiga dendrophila melanota)
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Deskripsi: juvenil berwarna coklat gelap, dengan pita orange atau merah 
dengan tepian hitam melingkar tubuh bagian atas. dewasa berwarna coklat 
merata atau abu-abu dengan pita lebih pudar. perut berwarna putih. sp-
esies mudah dikenali dengan pola pada bagian atas kepala. bagian ventral 
dan lateral dipisahkan oleh garis berwarna krem sampai separuh dari ang-
gota tubuh, semakin kebelakang semakin pudar. Ular berukuran mencapai 
140 cm.

Habitat : Aktif malam hari, umumnya digenangan-genangan air atau air 
yang mengalir lambat, perairan air tawar.

Sebaran : Sebaran dari India, Bangladesh dan Burma Sebagian besar asia 
tenggara termasuk Kamboja, Thailand, Malaysia dan Singapura. Di Indone-
sia ditemukan di Kalimantan, Sumatra dan Jawa.

Status : LC oleh IUCN

Ular air belang (Homalopsis buccata)

Foto : Biologi UR
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Deskripsi: Mampu mencapai panjang 2 meter. tidak berbahaya Warna 
coklat gelap bagian atas dan menjadi bewarna hijau zaitu, apalagi ketika 
juvenil.  garis terang ke arah belakang, perut kekuningan, dimulai dari be-
lakang mata, dan dari bagian atas terdapat warna hitam dan terus ke be-
lakang.

Habitat : hidup di darat atau semiterestrial, hidup pada hutan, perkebunan 
dekat air dan rawa- rawa juga mangrove.

Sebaran : Sebaran dari selatan Burma Selatan Thailand, Sebagian wilayah 
Indochina, Semenanjung Malaysia Singapura ke Kepulauan Riau, Sumatra, 
Kalimantan dan Jawa.

Status : LC oleh IUCN

Ular cincin emas (Xenelaphis hexagonotus)

Foto : Biologi UR
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Deskripsi :  jantan lebih besar dari betina , ukuran dewasa mampu men-
capai 1,5-2m. dengan berat 19.5m perenang yang tangguh. hidung oval, 
terdapat sisik memotong dari orbit sampai ujung moncong, sisik ventral 
berjumlah 85-95, sisik supraocular 4-8. Warna, tubuh bagian dorsal coklat 
atau hitam, totol kuning memotong tubuh, bagian bawah tubuh kuning.

Habitat : dapat ditemukan pada habitat terganggu seperti kawasan dekat 
pemukiman, danau, hutan rawa, dan mangrove.

Sebaran : Burma, Thailand dan Barat Indocina, Malaysia, Singapura, Jawa 
dan Sumatera.

Status : LC oleh IUCN

Foto: Nasri

Biawak (Varanus salvator)
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Mamalia
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Deskripsi : Monyet bertubuh 
kecil sedang; dengan panjang 
kepala dan tubuh 400-470 
mm, ekor 500–600 mm, dan 
kaki belakang (tumit hingga 
ujung jari) 140 mm. Berat he-
wan betina 3-4 kg, jantan de-
wasa mencapai 5–7 kg. Warna 
rambut di tubuhnya cokelat 
abu-abu hingga tengguli; sisi 
bawah selalu lebih pucat. Jam-
bang pipi sering mencolok. 
Bayi-bayinya berwarna kehita-
man. Jenis ini sering memben-
tuk kelompok hingga 20-30 
ekor banyaknya; dengan 2-4 
jantan dewasa dan selebihnya 
betina dan anak-anak

Habitat : umum ditemukan di hutan-hutan pesisir (mangrove, hutan pan-
tai), dan hutan-hutan sepanjang sungai besar, di dekat perkampungan, ke-
bun campuran, atau perkebunan; pada beberapa tempat hingga ketinggian 
1.300 m dpl. memakan aneka buah-buahan dan memangsa berbagai jenis 
hewan kecil seperti ketam, serangga, telur dan lain-lain. Kadang-kadang 
kelompok monyet ini memakan tanaman di kebun dan menjadi hama

Sebaran : Daratan Asia Tenggara, dari Selatan Bangladesh hingga selatan 
Malaysia, Sumatra, Jawa, Kalimantan, Filipina, dan Kepulauan Nicobar.

Status : NT oleh IUCN

foto : Syafroni Pranata

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis)
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Deskripsi : Spesies ini hidup berkelompok, biasanya terdiri dari 5-6 indi-
vidu, dengan rasio satu jantan dewas dengan beberapa betida dan anakan. 
Termasuk hewan yang pemalu, Bulu pada bagian dorsal berwarna abu-abu 
gelap hingga kehitaman, dengan bagian dada lebih pucat, ekor berwarna 
hitam, bagian wajah berwarna lebih gelap dari sebagian besar spesies Leaf 
monkey lainnya, anakan berwarna  bulu putih keabu-abuan. Panjang tubuh 
mencapai 59 cm, panjang ekor mencapai 76 cm berat maksimum mencapai 
7.5 kg

Habitat : habitat berupa hutan primer, hutan sekunder atau hutan rawa. 
Aktif pada siang hari, biasanya lebih aktif pada pagi dan sore hari mencari 
makan dan menjelajah. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di atas pohon 
(arboreal) meskipun terkadang turun ke tanah. makanan utamanya adalah 
daun-daun muda dan buah buahan, di Sumatra ditemukan kokah mema-
kan pucuk pohon karet (Havea brassiliensis). 

Sebaran : Spesies ini memeiliki sebaran dengan tiga subspesies  P. f. fem-

Foto: Irfan Nurarifin

Simpai (Presbytis femoralis)
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Deskripsi : Tubuh Beruk berukuran panjang 47.0 -58.5 cm, dengan pan-
jang ekor 14-23cm dan berat tubuh kisaran 3.5 - 9 kg. Tubuhnya tertutup 
oleh mantel rambut berwarna coklat keabu-abuan dan kemerah-merahan. 
Di bagian kepala, leher, punggung sampai ekor berwarna gelap dan dibagi-
an lain berwarna terang, muka dari samping nampak moncong ke depan 
sedang jika dilihat dari depan nampak bulat, di bagian atas nampak rambut 
membentuk setengah lingkaran berwarna coklat kemerahan.

Habitat : Dapat ditemukan di hutan primer dan sekunder, tapi juga dapat 
hidup pada perkebunan dan taman. 

Sebaran :  selatan Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatra and Pulau 
Bangka.

Status : VU oleh IUCN

Foto: Heri Tarmidzi

Monyet beruk (Macaca nemestrina)
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Deskripsi : Mamalia kecil arboreal dengan ekor seperti sikat. Panjang ke-
pala dan tubuh 150-225 mm, dan ekornya 160–210 mm. Beratnya antara 
150-280 gram. Sisi atas tubuh kecoklatan, dengan bintik-bintik halus ke-
hitaman dan kekuningan. Di sisi samping tubuh agak ke bawah, di antara 
tungkai depan dan belakang, terdapat setrip berwarna pucat kekuningan 
dan hitam. Pada beberapa individu setrip ini agak pudar dan tak begitu 
mudah teramati. Sisi bawah tubuh jingga atau kemerahan, terang atau agak 
gelap. Diidentfikasi berdasarkan perbedaan pada warna rambut di bagi-
an perut yang bervariasi mulai dari abu-abu sedikit jingga sampai coklat 
berangan gelap. Ekor coklat kekuningan berbelang-belang hitam. Terdapat 
variasi dengan ujung ekor berwarna kemerahan.

Habitat : dapat ditemukan berkeliaran di cabang dan ranting pohon, atau 
melompat di antara pelepah daun di kebun-kebun kelapa dan juga ke-
bun-kebun lainnya. mudah terlihat di kebun pekarangan, kebun campuran 
(wanatani), hutan sekunder, hutan kota dan taman, serta beberapa jenis 
hutan di dekat pantai.

Bajing kelapa (Callosciurus notatus)

Foto: Heri Tarmidzi
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Deskripsi : Memiliki rambut bagian atas berbelang-belang gelap dan puc-
at, terdapat bintik halus coklat atau coklat kemerahan. Biasanya mempun-
yai suatu garis pucat pada kedua bahu. Bersifat diurnal, paling sering terli-
hat aktif disekitar pohon-pohon tumbang dan dahan-dahan, pada vegetasi 
yang sedikit pohonnya atau dipermukaan tanah.

Habitat : Terdapat di hutan dan di perkebunan di dekat hutan. Makanan 
utamanya adalah serangga, arthropoda, dan buah-buahan manis atau men-
gandung minyak

Sebaran : Malaysia, Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali dan Lombok.

Status : LC oleh IUCN

Foto: Lab. Kehutanan UR

Cecurut Kecil  (Crocidura monticola)
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Deskripsi : mempunyai ciri khas yang dapat dibedakan dengan spesies ti-
kus yang lain yaitu mempunyai ekor yang lebih panjang daripada kepala 
dan badan, tubuh bagian dorsal berwarna coklat kekuningan dan bagian 
ventralnya berwarna putih, putih kekuningan, atau krem. Tekstur rambut 
agak kasar, bentuk hidung kerucut, bentuk badan silindris, serta warna 
ekor bagian atas dan bawah coklat hitam. Tikus belukar memiliki bobot 
tubuh 55-300 gram, panjang kepala + badan 130-200 mm, panjang ekor 
180-250 mm, panjang total 310-450 mm. 

Habitat : Tikus belukar bersifat nokturnal dan sebagian besar terestrial 
walaupun sering terdapat pada belukar-belukar pendek, terdapat di hutan 
sekunder dan hutan pesisir, perkebunan, semak belukar dan padang rum-
put. Jarang ditemukan di rumah atau hutan yang tinggi 

Sebaran : Semenanjung Malaysia, termasuk Kepulauan Tioman sesuai 
dengan nama spesies ini hingga Singapura, Sumatra, Jawa dan Kalimantan. 

Foto: Lab. Kehutanan UR

Tikus Belukar (Rattus tiomanicus)
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Deskripsi : Ciri morfologi tikus rumah adalah tekstur rambut agak kasar, 
bentuk badan silindris, bentuk hidung kerucut, telinga berukuran besar 
tidak berambut pada bagian dalam dan dapat menutupi mata jika ditekuk 
ke depan, warna badan bagian perut dan punggung coklat hitam kelabu, 
warna ekor coklat hitam, bobot tubuh berkisar antara 60-300 gram, uku-
ran ekor terhadap kepala, dan badan bervariasi (lebih pendek, sama, atau 
panjang). Seperti tikus pohon, tikus rumah juga memiliki kemampuan 
memanjat yang baik. Tikus rumah memiliki kemampuan indera yang san-
gat menunjang aktivitasnya kecuali penglihatan. Tikus ini bersifat noktur-
nal dan kadang diurnal.

Habitat : mampu beradaptasi di berbagai tipe habitat termasuk di dekat 
manusia seperti di sekitar pemukiman manusia, pemukiman dekat perke-
bunan dan kebun-kebun.

Sebaran : India dan Asia Tenggara.

Foto: Lab. Kehutanan UR

Tikus rumah (Rattus rattus diardii)
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Deskripsi : Memiliki ciri-ciri rambut bagian atas berbelang-belang gelap 
dan pucat, terdapat bintik halus coklat atau coklat kemerahan. Biasanya 
mempunyai suatu garis pucat pada kedua bahu. Bersifat diurnal, paling 
sering terlihat aktif disekitar pohon-pohon tumbang dan dahan-dahan, 
pada vegetasi yang sedikit pohonnya atau dipermukaan tanah.

Habitat : hidup pada hutan primer, tetapi mampu hidup pada habitat yang 
telah dimodifikasi seperti hutan sekunder, kebun buah, dan hutan dekat 
pemukiman. 

Sebaran :  Selatan Thailand, Semenanjung Malaysia dan Singapura hingga 
Sumatra, Kepuauan Riau, Jawa dan Kalimantan.

Status : LC oleh IUCN

Tupai Akar (Tupaia glis)

Foto:  Lab. Kehutanan UR
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Deskripsi : Tubuh bagian atas coklat abu-abu; bagian bawah agak coklat 
kekuningan, kerah tengguli tua pada jantan dewasa, lebih pucat pada bet-
ina.  Tepi telinga dan tepi tulang sayap putih.  Gigi geraham lebih lebar 
dan bersegi daripada gigi Cynopterus lainnya yang memiliki gerigi atau 
tonjolan yang jelas pada geraham depan bawah terkahir dan geraham be-
lakang bawah pertama.

Habitat : Sering bertengger di naungan batu atau gua-gua, biasanya di 
dekat jalan masuk.  Kadang terdapat di pepohonan atau palem.  Makanan 
utamanya buah-buahan.

Sebaran : Distribusi. Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa dan 
pulau-pulau yang berdekatan.

Kelelawar (Cynopterus horsfieldi )

Foto:  Lab. Kehutanan UR
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