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Tentang ZSL

Didirikan pada tahun 1826, Zoological Society of London 

(ZSL) merupakan pionir dalam dunia konservasi, sains, 

dan edukasi mengenai satwa liar. Misi kami adalah untuk 

mempromosikan dan mewujudkan konservasi satwa liar dan 

habitatnya di seluruh dunia. Sebagai sebuah badan amal, 

kami aktif melakukan proyek-proyek konservasi di lebih dari 

50 negara di dunia, bersama dengan dua kebun binatang 

yang kami miliki di Inggris, yaitu ZSL London Zoo dan ZSL 

Whipsnade Zoo.

Capung Kelola Sendang
“Mengumpulkan Yang Terserak, Merawat Yang Tersisa”
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Tentang Proyek KELOLA Sendang

Proyek KELOLA Sendang adalah bentuk kemitraan antara publik, swasta, dan 
masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan. Proyek 
ini merupakan bentuk dukungan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 
mewujudkan visi pembangunan hijau (green-growth). Proyek ini bertujuan untuk 
mendorong kerjasama para pihak dalam menyeimbangkan kepentingan produksi dan 

konservasi melalui pengelolaan lanskap terpadu. Proyek memfasilitasi perencanaan, 
kerangka kerja, dan aksi kolaboratif untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan 

konservasi hutan, mengembangkan praktik terbaik ramah lingkungan bagi pengelola 

lahan dari sektor publik dan swasta, serta memperkuat penghidupan masyarakat.

Proyek KELOLA Sendang diinisasi oleh Zoological Society of London (ZSL) bersama 
para mitra yaitu Forest People Program (FPP), Deltares, Daemeter Consulting, 
SNV, dan IDH, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, British 
Embassy melalui UK Climate Change Unit (UKCCU), The Norwegian Government, 
dan David and Lucile Packard Foundation.

Kanal Gambut

Foto oleh: Adi Jaya/PT.GAL
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Conservation at a Cross Road: Dragonfly as a representation 

of Landscape Approach for Conservation Efforts in Indonesia

Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc  (Project Director KELOLA Sendang)

Indonesia identik dengan keanekaragaman hayati.  

Keanekaragaman hayati identik dengan Indonesia.  Sebagai 

negara dengan keanekaragaman hayati kedua terkaya 

didunia, Indonesia senantiasa menghadapi tantangan 

dalam menjalankan roda pembangunannya: menghilangnya 

keanekaragaman hayati karena perubahan tata guna lahan 

dan kerusakan lingkungan.  Dalam konteks inilah konservasi 

di Indonesia menghadapi tantangan besar: bagaimana bisa 

menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati ditengah 

pembangunan yang banyak mengubah lanskap (bentang 

alam)? Pendekatan lanskap memberikan jawaban atas dilema 

pembangunan vs konservasi. Melalui pendekatan lanskap, 

kesempatan untuk membangun dialog-dialog konstruktif antar 

pemangku kepentingan menjadi terbuka. Melalui pendekatan 

lanskap, konservasi bisa dijalankan secara utuh melewati batas-

batas yuridiksi kawasan, dimana masyarakat, sector usaha 

(perusahaan) dan pemerintah bersama-sama mencari solusi 

atas sebuah permasalahan.

Di Indonesia, derap pembangunan selama 50 tahun 

terakhir telah menyebabkan fragmentasi Kawasan hutan. Hutan, 

yang awalnya merupakan matrix dalam tataran lanskap, berubah 

menjadi “pulau-pulau” diantara perkebunan monokultur seperti 

kelapa sawit, tanaman industri, tambang, maupun pemukiman.  

Hutan-hutan tersisa yang teserak inilah yang menjadi “the last 

frontier” bagi keberadaan keanekaragaman hayati.  Salah satu 

jenis keanekaragaman hayati yang sudah ada sejak 300 juta 

tahun yang lalu, dan tetap masih bertahan hingga sekarang 

adalah capung.  Dalam sejarah evolusinya, capung telah hadir 

di bumi sejak Periode Karbon. Capung termasuk kelompok Elattoneura aurantiaca (Selys, 1886)
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serangga purba yang bertahan terus hidup dalam berbagai perubahan jaman.  

Kemampuan untuk bertahan dalam berbagai perubahan jaman ini menunjukkan 

kemampuan adaptif dari capung terhadap perubahan lingkungannya.  Capung juga 

sering disebut sebagai indikator kesehatan air. Nimfa capung (disebut naiad), hidup 

dalam air dan menjadi predator dalam ekosistem perairan yang bersih. Serangga 

dewasa adalah penerbang yang tangguh dan menjadi pemangsa bagi serangga2 

hama pengganggu tanaman. Keberadaan capung memberikan jasa lingkungan 

yang sangat penting bagi ekosistem,  khususnya bagi ekosistem pertanian karena 

kemampuannya menjaga kestabilan ekosistem pertanian.  Keberadaan capung 

dalam sebuah ekosistem, secara umum menunjukkan bahwa ekosistem tersebut 

masih sehat. Kebutuhan capung akan air dan kemampuan terbang untuk mencari 

makan, merupakan indikasi bahwa kualitas air dan daratan dalam sebuah lanskap 

masih terjaga dengan baik. Dalam konteks inilah keberadaan capung menjadi 

penting bagi lanskap. Keberadaan capung dalam sebuah lanskap dapat digunakan 

sebagai indikator bagi kesehatan lanskap tersebut.  Hubungan timbal balik antara 

lanskap dan capung menjadi penting bagi terpeliharanya keberlanjutan Lanskap. 

Keberadaan capung memberikan jasa lingkungan yang penting bagi manusia dan 

flora fauna yang ada dalam lanskap, sedangkan keberadaan lanskap menjamin 
tersedianya tempat hidup bagi capung. 

Sumatra Selatan adalah propinsi yang memiliki lanskap yang sangat menarik. 

Posisinya yang berada 0 – 20 mdpl menyebabkan Kawasan Sumatra Selatan 

merupakan dataran rendah (lowland), daerah berawa, dan daerah pasang surut. 

Dalam lanskap Sumatra Selatan, capung merupakan bagian penting dari lanskap yang 

perlu di ketahui dan diindentifikasi kekayaan jenisnya, serta frekwensi keberadaannya.  
Informasi ini juga akan penting bagi Indonesia karena akan menambah informasi 

mengenai kondisi keanekaragaman capung di Indonesia.  Dalam konteks ini, usaha 

untuk menghimpun informasi mengenai keberadaan capung di lanskap KELOLA 

Sendang, Sumatra Selatan adalah bentuk usaha project KELOLA Sendang untuk 

“mengumpulkan yang terserak, menyelamatkan yang tersisa”.  Sebuah pendekatan 

lanskap haruslah dapat menghimpun sisa-sisa keanekaragaman hayati, berapapun 

kecilnya populasi yang tersisa itu. Inilah bentuk konservasi masa depan di Indonesia, 

menyelamatkan “pulau-pulau” yang berisi keanekaragaman hayati ditengah-tengah 

lautan pembangunan (saving the remnants of biodiversity islands in the midst of the 

ocean of development). Menyelamatkan keanekaragaman hayati berarti menjaga 

kelangsungan jasa lingkungan, yang berimplikasi pada terjaganya kelestarian bumi.

Konservasi masa depan Indonesia lekat dengan pemaknaan “mengumpukan 

yang terserak menyelamatkan yang tersisa” serta membangun konektivitas antara 

habitat-habitat sisa menjadi penting karena memastikan adanya aliran gen pada 

satwa-satwa sisa, diantara derap pembangunan.  Konservasi di Indonesia telah 

berevolusi, dari sectoral approach menjadi landscape approach. Konservasi adalah 

tanggung jawab bangsa dimana semua sector yaitu masyarakat, pemerintah dan 

sector usaha/privat bersama-sama bekerja untuk menyelamatkan masa depan 

bersama.  Dalam konteks inilah, capung menjadi flagship bagi usaha baru dan 
wajah baru konservasi Indonesia. Konservasi capung adalah pengelolaan lanskap 

yang berkelanjutan.

Exuviae  Anisoptera
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Capung dan Pengelolaan Lanskap

David Ardhian (Deputy Project Director KELOLA Sendang)

Odonata atau yang kita kenal sebagai capung, adalah 

serangga yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Dalam 

dunia pertanian, capung adalah mitra tani yang berperan sebagai 

predator pemangsa beberapa serangga hama pertanian.  Istilah 

yang sering disebut adalah musuh alami untuk hama tanaman 

pangan (seperti padi, jagung kedelai) dan juga perkebunan 

(seperti kopi, teh, kakao). Berkurangnya populasi capung pada 

suatu ekosistem akan berdampak pada potensi ledakan hama 

pertanian. 

Disamping itu, capung juga merupakan bio-indikator 

lingkungan. Serangga ini bertelur di dalam air, kemudian 

menjadi nimfa, yang bisa menjadi tanda kesehatan ekosistem. 

Nimfa capung sensitif terhadap pencemaran, yang menandakan 

apakah air pada suatu ekosistem berkualitas baik atau tidak. 

Buku ini merupakan dokumentasi tentang capung di 

lanskap Sembilang Dangku. Riset lapangan keanekaragaman 

capung yang dipaparkan melalui visualisasi foto serangga ini. 

Visualisasi adalah cara untuk menggugah perhatian, sehingga 

mampu menimbulkan kepedulian akan pentingnya capung 

dalam ekosistem. Jika dianalisis lebih jauh, kebutuhan lebih 

dari sekedar mengundang peduli. Melalui capung diharapkan 

muncul refleksi mendalam atas pengelolaan lanskap lebih luas. 

Lanskap Sembilang Dangku adalah bentang alam yang 

kompleks. Bentang alam ini terdiri dari beragam tata guna lahan, 

untuk konservasi, produksi dan wilayah kelola masyarakat. 

Beragam kepentingan ada didalamnya, bahkan terjadi konflik 
pemanfaatan ruang diantara para pihak. KELOLA Sendang 

adalah sebuah proyek untuk membangun kemitraan antar 

para pihak dalam pengelolaan lanskap yang berkelanjutan. 
Copera imbricata (Hagen in Selys, 1863) 
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Makna yang terkandung dalam kata “berkelanjutan” tersebut adalah adanya harmoni 

antara manusia dan alam, serta keseimbangan kepentingan antara produksi dan 

konservasi, antara kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. 

Tinjauan lanskap dalam lensa analisis ekologi politik menjelaskan bahwa 

masalah lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis, terkandung 

didalamnya persolan relasi kekuasaan. Dibalik kerusakan hutan, keanekaragaman 

hayati dan lahan gambut terkandung kontestasi kepentingan diantara para pihak 

yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Literatur ekologi politik terkini, 

bahkan yang disebut “pihak” tidak hanya bertumpu pada manusia namun juga 

eksistensi makhluk hidup lain seperti satwa liar, termasuk serangga seperti capung. 

Dianne Rocheleau (2011), seorang pakar ekologi politik menjelaskan bahwa kajian 

ekologi politik telah berkembang dari analisis pola hubungan (chain explanation) 

menuju analisis pola jaringan (web relation). Dengan kata lain, tidak lagi memadai 

untuk menjelaskan lanskap secara sederhana dalam logika biner sebab-akibat, 

namun perlu memahami kompleksitas yang perlu penjelasan interdisiplin atau 

bahkan transdisiplin. 

Suatu kasus di lanskap Sembilang Dangku, pencemaran sampah di Desa 

Sungsang, hilir sungai Musi merupakan sebuah kasus kompleks yang mencakup 

ledakan konsumerisme – yang didorong oleh ekspansi kapital dan pasar di perkotaan 

- yang menghasilkan sampah dan limbah, pola kebiasaan hidup masyarakat – 

buang sampah sembarangan - yang ramah lingkungan, masih lemahnya penegakan 

aturan mengenai sampah sungai, dan implikasinya pada kerusakan ekologi dan 

biodiversitas sungai termasuk didalamnya serangga capung sebagai bio-indikator 

lingkungan. Keragaman, kelimpahan dan distribusi capung tidak hanya berhenti 

menjelaskan peran ekologi serangga, namun dalam eksistensinya pada  bentang 

alam terkait dengan permasalahan kompleks pemanfaatan sumberdaya alam. 

Jika kita mampu mengetahui bagaimana keragaman dan kelimpahan capung 

di areal gambut bekas terbakar, informasi ini bisa dikembangkan menjadi indikator 

resiliensi hutan pasca kebakaran, kesehatan ekosistem gambut tersebut, termasuk 

implikasinya pada tata kelola gambut serta kebijakan-kebijakan yang menyertainya. 

Artinya, indikator ekologis bisa menjadi indikator pengelolaan lanskap, memerlukan 

penjelasan dan analisis lebih mendalam dalam kerangka ekologi politik, analisis 

web-relation serta implikasi terhadap kebijakan dan tata kelola. 

Semoga kepedulian pembaca terhadap capung yang timbul dari buku ini, 

menjadi titik masuk untuk menghantarkan pembaca untuk secara reflektif memahami 
persoalan lanskap secara utuh. Capung penting bukan hanya fungsinya namun 

juga eksistensinya. Ia menjadi bagian penting dari relasi yang kompleks dalam 

pengelolaan lanskap. Sepuluh tahun lagi, jika dilakukan riset serupa dilakukan dan 

terjadi penurunan keragaman dan kelimpahan capung maka bisa dipastikan bahwa 

kerusakan lebih serius dalam lanskap tersebut. Memahami capung adalah langkah 

penting untuk memahami lanskap.
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Capung Sembilang-Dangku

Larissa D. Salaki (Conservation Manager KELOLA Sendang)

Sembilang-Dangku adalah bentang alam seluas 1,6 juta 

hektar yang memiliki berbagai tipe ekosistem alami, dari ekosistem 

hutan tropis dataran rendah di sisi barat, ekosistem hutan rawa 

gambut di bagian tengah, hingga ekosistem mangrove di pesisir 

timur. Secara historis, kawasan tersebut merupakan habitat 

bagi spesies satwa karismatik yang saat ini terancam punah, 

seperti harimau dan gajah Sumatera. Namun, peningkatan 

laju pembangunan yang juga diiringi dengan pertambahan 

penduduk berimplikasi pada peningkatan laju deforestasi dan 

alih fungsi hutan serta kerusakan lingkungan. Seluas 721.677 ha 

kawasan hutan di Sembilang-Dangku atau sekitar 45% beralih 

fungsi menjadi kawasan non hutan dalam kurun waktu 16 tahun 

(1990-2016) (KELOLA Sendang 2016). Kebakaran hutan dan 

lahan besar pada tahun 2015 silam meluluhlantahkan lebih 

dari 136.000 ha hutan dan lahan gambut di Sembilang-Dangku 

(Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Sumsel 2015). Kawasan 

yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi pun tidak 

luput dari efek domino pembangunan. Di Suaka Margasatwa 

Dangku, BKSDA Sumatera Selatan mencatat kurang lebih 

961 kepala keluarga yang bermukim dan berkebun di dalam 

kawasan pada tahun 2016 (BKSDA Sumatera Selatan 2016).

Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan lingkungan 

menjadi trade-off dari pola pembangunan yang menitikberatkan 

pada eksploitasi sumber daya alam, yang diperparah dengan 

ketidakpedulian para pihak akan pentingnya pelestarian 

lingkungan. Konservasi menjadi tantangan berat dalam pusaran 

kepentingan pembangunan yang mengusung percepatan 

ekonomi semata.

Brachygonia oculata (Brauer, 1878)
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Pendekatan lanskap merupakan upaya merekonsiliasi kepentingan 

pembangunan dengan kepentingan konservasi (Sayer 2009). Pendekatan lanskap 

tidak hanya berfokus pada persoalan teknis, tapi bagaimana mempertemukan para 

pihak dengan berbagai macam level kepentingan, kapasitas, dan kekuasaan untuk 

bernegosiasi secara terbuka guna mencapai tujuan yang disepakati bersama. Proyek 

KELOLA Sendang merupakan mikrokosmos dari pendekatan lanskap di mana 

kemitraan antar pihak – pemerintah, swasta, masyarakat – dirajut untuk bersama-

sama berkomitmen mengelola kawasan Sembilang-Dangku secara berkelanjutan. 

Berkelanjutan yang dimaksud di sini adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan 

ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Karena sejatinya upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan konservasi tidak bisa lagi dipisahkan dari isu-isu ekonomi 

dan sosial. Tidak bisa lagi ada segregasi bahwa tanggung jawab konservasi hanya 

menjadi tanggung jawab satu pihak atau satu disiplin ilmu saja. Pendekatan lanskap 

harus menjadi cara baru konservasi.

Buku ini merupakan sebuah potret bagaimana aktivitas manusia berdampak 

kepada lingkungan, bahkan kepada organisme kecil seperti capung sekalipun yang 

acap kali luput dari perhatian kita. Mengapa capung? Siklus hidup capung yang 

singkat dan sensitivitasnya yang tinggi terhadap perubahan lingkungan menjadikan 

capung sebagai indikator yang ideal untuk mengidentifikasi perubahan dalam waktu 
singkat. Melalui capung, kita bisa menelisik sejauh mana dampak dari aktivitas yang 

kita lakukan, dampak dari pembangunan, bahkan dampak dari pendekatan lanskap 

terhadap lingkungan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan buku Capung 

Sembilang-Dangku. Mudah-mudahan buku ini dapat menginspirasi para pembaca 

bahwa keputusan yang kita ambil dalam kapasitas dan peran kita masing-masing 

sebagai seorang warga negara secara sadar maupun tidak sadar akan berpengaruh 

kepada lingkungan, karena kita semua saling terkait di dalam jejaring ekologi yang 

tidak terpisahkan.

Archibasis rebeccae (Kemp, 1989)
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Having flown the earth 
for 300 million years,

dragonflies simbolize our ability 
to overcome times of hardship.

They can remind us 
to take time to reconnect 
with our own strength, 

courage and 
happiness.

Dragonfly

Rhyothemis triangularis (Kirby, 1889)

Ilustrasi oleh: Suryadi
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Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865)

Gambaran Umum Mengenai Buku

Potret keanekaragaman capung di dalam Lanskap 

KELOLA Sendang dan bagaimana hubungannya 

dengan perubahan lahan.

Bagaimana hubungan capung dengan perubahan lanskap? Apakah capung bisa 

digunakan sebagai indikator kualitas habitat terestrial dan perubahan iklim?. Kita mungkin 

lebih tahu bahwa capung adalah indikator perairan bersih, faktanya capung tidak hanya 

digunakan untuk melihat kondisi kualitas perairan, akan tetapi juga digunakan untuk 

memantau kualitas kawasan, upaya konservasi kawasan, dan perubahan iklim. 

Beberapa penelitian  telah menunjukkan bahwa capung juga dapat berfungsi 

sebagai indikator yang baik untuk perubahan tutupan lahan dalam lanskap luas. Oppel 

(2006) membandingkan komposisi jenis capung di hutan hujan tropis alami dan desa 

terdekat, juga Samways dan Steytler (1996) membandingkan komposisi jenis capung 

di empat lokasi habitat: hutan tanaman, area perumahan, taman, dan kawasan industri. 

Dolny dkk (2012) meneliti capung dalam lanskap hutan tropis dengan berbagai tipe 

habitat, dan masih banyak lagi penelitian mengenai capung yang berhubungan dengan 

perubahan lanskap dan iklim global.  Dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa capung 

mencerminkan perubahan menyeluruh dalam lingkungan akuatik maupun terestrial. 

Buku ini memotret keanekaragaman capung di dalam Lanskap KELOLA Sendang, 

bagaimana hubungannya dengan perubahan lahan. Hasil eksplorasi capung di berbagai 

tipe habitat yang ada di dalam Lanskap KELOLA Sendang telah dikelompokan berdasarkan 

sensitifitas terhadap  perubahan tutupan vegetasi. Jenis-jenis capung besar dan capung 
jarum tertentu dalam suatu kawasan menjadi penanda kualitas habitat terrestrial.
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Capung-capung yang sensitif terhadap perubahan tutupan 

vegetasi seperti beberapa golongan capung jarum (Zygoptera) 

dari famili Coenagridae, Platycnemididae, dan capung besar 

(Anisoptera) famili Aeshnidae merupakan jenis yang bisa 

digunakan sebagai penanda kualitas habitat terestrial, karena 

jenis-jenis tersebut membutuhkan tutupan vegetasi sedang 

hingga rapat, jika tutupan vegetasi mengalami perubahan atau 

alih fungsi, keberadaan jenis-jenis tersebut akan hilang. 

Selain keberadaan jenis-jenis tertentu, struktur komposisi 

jenis juga berpengaruh dalam menentukan kualitas habitat 

terestrial.  Di dalam buku ini, hal tersebut tidak akan dibahas 

secara rinci, karena hal tersebut membutuhkan penelitian dan 

pengamatan yang lebih komprehensif, buku ini lebih mengenalkan 

tentang capung-capung di Lanskap Kelola sendang yang sensitif 

terhadap perubahan tutupan vegetasi dan jenis-jenis yang 

memiliki respon positif terhadap perubahan tutupan vegetasi.

Capung dan nilai konservasi tidak hanya penting bagi 

peneliti, tetapi mereka juga memiliki resonansi besar dengan 

masyarakat luas. Capung yang lebih dekat dengan kehidupan 

manusia seharusnya lebih mudah untuk dijadikan sebagai 

penanda kualitas kawasan. Di Singapura, Jepang dan Eropa 

capung adalah subyek konservasi utama dalam kehidupan sehari-

hari mereka, begitu juga di afrika selatan. Dengan Ini berarti ada 

peluang bagi kita semua, dari ilmuwan riset hingga ilmuwan warga 

(Citizen Science), untuk terlibat dalam menempatkan capung di 

peta arahan konservasi untuk masa depan.

Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865)
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Nannophya pygmaea (Rambur, 1842)

Capung Sumatra

Data Capung Indonesia (DCI), 2019 : 294 spesies

M. A. Liefthinck, 1948 : 242 spesies

Capung KELOLA Sendang : 89 spesies

Berbicara mengenai awal pendataan capung di Indonesia maka pendaataan 

di Pulau Sumatera merupakan sumber utama dalam awal mula pendataan capung. 

Terdapat tiga fase eksplorasi dalam kurun waktu satu abad sampai pada pendataan 

capung sekarang ini. Fase pertama ialah fase awal dengan pendataan capung dari 

kurun waktu sebelum tahun 1900, fase kedua ialah fase kurun waktu seabad setelahnya 

sampai pada tahun 2000 dan fase milenial atau fase dimulai tahun 2000 sampai saat ini 

yang terus berjalan.

Fase awal dimulai di tahun 1881 oleh Herman Albarda melalui jurnalnya Veth’s 

Midden Sumatera dengan judul Naturlijke Historic Vijvde afdeeling, Neuroptera. 

Systematische lijst, met beschrijving der nieuwe of weinig bekende soorten, dalam 

jurnalnya disebutkan 29 jenis yang tercatat di Pulau Sumatera dan tiga diantara nya 

merupakan jenis baru bagi dunia. Dilanjutkan oleh Selys Longchamp pada tahun 1889 

yang melakukan kunjungan di berbagai daerah di Pulau Sumatera. Selys longcamp adalah 

seorang senator dari negara belgia yang juga seorang zoologist, dalam kunjungannya 

dia mencatat 73 jenis capung yang ditemui sepanjang perjalanannya keliling di berbagai 

daerah di Sumatera. 

Pada tahun 1891 Ferd Karsch mencatat capung di daerah Deli Sumatera Utara 

dengan 31 jenis dengan dua jenis catatan terbaru yaitu Camacinia gigantea  dan 

Gynacantha plagiata (berganti menjadi Tetracantagyna plagiata). Leopold Kruger 
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mengumpulkan beberapa jurnal yang telah terbit terkait dengan capung Sumatera 

menghasilkan kompilasi yang terbagi menjadi tiga jurnal dan beberapa jenis yang  baru 

dan deskripsi ulang dengan judul Die Odonaten von Sumatera.

Fase Kedua merupakan fase dimana Maurits Anne Liefthinck yang disebut sebagai 

Bapak Capung Indonesia banyak melakukan eksplorasi ke berbagai wilayah di Pulau 

Sumatera, banyak sekali tambahan catatan capung Sumatera dari hasil eksplorasinya. 

Fase tersebut dimulai dengan Ekspedisi Korinchi pada tahun 1925 di Sumatera Barat. 

Selanjutnya, Frank Fosteceu Laidlaw bersama rekannya Medleyi yang merupakan 

kurator Museum Raflles Singapura melakukan perjalanan ke Pulau Sipora, Mentawai 
dan Pagai mendapati 51 jenis capung, dua jenis baru diantaranya Drepanosticta kruegeri 

(penamaan penghormatan terhadap Kruger) dan Amphicnemis medley (penamaan 

penghormatan kepada teman perjalanan yang sekaligus kurator museum tersebut) serta 

penambahan subspecies baru dari beberapa pulau tersebut. 

Perjalanan F. F. Laidlaw di Pulau Mentawai merupakan perjalanan untuk melengkapi 

catatan capung sebelum yang dilakukan oleh Dr. Ris di Pulau Simalur dan Sumatra 

Barat, tercatat 35 jenis capung dengan satu jenis dan dua subjenis baru selama tujuh 

bulan di Pulau tersebut. Sedangkan Dr. Ris dalam jurnal Odonaten von Sumatera tahun 

1927  melakukan penelusuran capung di daerah Sibolga, Bengkulu sampai Padang dan 

mendapatkan 90 jenis capung.  

Maurits Anne Liefthinck dalam catatan kecil capung pada tahun 1929 mendapatkan 

36 jenis capung yang didapatkan di Kota Medan, Sungai Asahan dan Danau Toba. 

Selanjutnya Schimdt yang mengikuti Ekspedisi Limnologi di Sumatera dalam jurnal 

Odonatader Deutschen Iimnologischen Sunda-Expedition membuat katalog jenis 

capung di Sumatera yaitu 161 jenis capung, namun M. A. Liefthinck di tahun selanjutnya 

yaitu tahun 1935 melengkapi daftar capung di Sumatera dalam jurnal A Synopsis of 

the Odonata (Dragonflies) of Sumatera, Miscellanea Zoologica Sumaterana dengan 180 

jenis. 

Tahun 1948 M. A. Lieftinck melakukan survey ke Pulau Enggano untuk melengkapi 

list jenis capung di Sumatera yang selanjutnya membuat kompilasi data secara utuh data 

capung di Malaysia dengan komparasi jenis-jenis capung di Sumatera, Jawa, Borneo 

dan Kepulauan lainnya dalam jurnal “Handlist of Malaysian odonata, a catalogue of the 
dragonflies of the malay peninsula, sumatera, java, and borneo, including the adjacent 

small island” pada tahun 1954. Jurnal ini merupakan database yang lengkap dengan 

berbagai koreksi jenis dan jenis jenis baru dideskripsikan, di Pulau Sumatera terdapat 

242 jenis capung, 97 jenis dari sub ordo Zygoptera (Dragonfly) dan 145 jenis dari sub 

ordo Anisoptera (Damselfly), 44 jenis diantaranya merupakan spesies endemik Pulau 

Sumatera, termasuk Pulau Bangka, Belitung, dan pulau-pulau kecil lainnya (Pulau We, 

Enggano, Simeleu, Nias, Mentawai). 

Sasomoto dan Kurabe adalah generasi selanjutnya yang mengawali fase ketiga 

atau yang disebut fase milenial. Pada tahun 2007 jurnal mengenai temuan jenis baru, 

yaitu Drepanosticta phyto dari Pulau Sumatera ditulis oleh kedua orang jepang tersebut. 

Selanjutnya bermunculan jurnal catatan capung di Sumatera yaitu Silvy Olivia Hanum, 

Siti Salmah dan Dahelmi pada tahun 2013 di Sumatera Barat, Ameilia Zuliyanti Siregar, 

Capung Pulau Sumatra

DCI 2019

Lieftinck 1954

Kelola Sendang 2019

294

242

89
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Tetrathemis platyptera (Selys, 1878)

Darma Bakti pada tahun 2016 di Kampus Universitas 

Sumatera Utara, Syafrina Lamin, Muhammad Agustina, Mustafa 

Kamal dan Doni Setiawan dalam jurnalnya inventarisasi capung 

di Taman Punti Palembang, Rahmah Yanti , Rofiza Yolanda, 
Riki Riharji Lubis melakukan pendataan di Desa Sei Dua Indah 

Rokan Hulu Riau, dan pada tahun 2017 Rory Dow, Akbar alfarisy, 

Jolly Fitrah melakukan pendataan di Belitung yang menemukan 

catatan perjumpaan baru untuk Sumatera, yaitu Oligoaeschna 

buehri, and Tyriobapta laidlawi, lalu Yeni Rismayani dalam skripsi 

nya di Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Selain bertambahnya pendataan capung dari warga 

Indonesia di Wilayah Sumatera, ada pula jurnal jenis baru yang 

berasal dari Pulau Sumatera yaitu  Ischnura foylei oleh Oleg 

Kosterin dari danau Gunung Tujuh ketinggian 1995 mdpl pada 

tahun 2015 dan Drepanosticta draco oleh Quoc Toan Phan, 

Haruki Karube & Akihiko sasamoto dari Sumatera Utara pada 

tahun 2018. 

Jambore Capung Indonesia ke-dua yang diadakan di 

Jogjakarta pada tahun 2017 menghasilkan rumusan mengenai 

penyusunan kompilasi data capung seluruh Indonesia yang 

digarap oleh beberapa orang yang tergabung dalam Tim Data 

Capung Indonesia (DCI). Sampai saat ini Tim DCI telah merangkum 

jenis-jenis capung yang terkonfirmasi keberadaannya di Pulau 
Sumatera sebanyak 294 jenis (171 jenis capung dan 123 jenis 

capung jarum).
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Libellago hyalina (Selys, 1859)

Capung-capung di Lanskap KELOLA Sendang

Terdapat 89 spesies capung, artinya sekitar 34% jenis 

capung Sumatra ada di Lanskap KELOLA Sendang

Daftar jenis capung di Pulau Sumatra menurut tim DCI (Daftar Capung Indonesia) 

berjumlah 294 jenis, merujuk dari data dasar yang dikompilasi oleh Lieftinck dalam 

jurnal Treubia volume 22 -Suplement, “Handlist of Malaysian odonata, a catalogue of the 
dragonflies of the malay peninsula, sumatera, java, and borneo, including the adjacent 
small island”, yang diterbitkan Museum Zoologi Bogor, Kebun Raya Bogor pada tahun 

1954 yang berjumlah 242 jenis. 

Dalam kurun waktu  dua abad perjalanan eksplorasi keanekaragaman hayati di 

Indonesia, pengetahuan mengenai capung Sumatra bisa dikatakan berjalan lambat, 

dominasi peneliti asing dalam upaya mengungkap keanekaragaman jenis capung di pulau 

Sumatra masih terbilang tinggi, masih sedikit peneliti dalam negeri yang berkonsentrasi 

dalam eksplorasi capung. 

Eksplorasi capung di Lanskap KELOLA Sendang yang dilakukan pada tahun 

2019, merupakan salah satu upaya mengungkap keanekaragaman jenis capung di 

sebagian kecil Pulau Sumatra. Selain keanekaragaman capung, respon capung dewasa 

terhadap perubahan lahan menjadi perhatian tersendiri. Walaupun kegunaan capung 

dewasa sebagai indikator yang sesuai untuk menunjukan kesehatan non akuatik masih 

kurang dipahami, akan tetapi capung dewasa merupakan serangga yang lebih mudah 

dan murah untuk memotret perubahan yang kompleks di dalam lanskap luas.
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Dari kegiatan eksplorasi 

tercatat 89 spesies capung yang 

terdiri dari 59 sub ordo anisoptera 

(capung biasa), dan  30 sub 

ordo zygoptera (capung jarum), 

2 jenis diantaranya adalah jenis 

endemik Pulau Sumatra. Hasil 

temuan lainnya merupakan new 

record untuk  pulau Sumatra, 

seperti  Libellago dorsocyana 

yang dijumpai pada aliran-aliran 

deras di Sungai Batanghari 

Leko, sebelumnya capung yang 

memiliki warna hitam dengan 

variasi warna biru terang 

pada thorax dan abdomennya 

ditemukan di Kalimantan Barat, 

dan Pseudothemis jorina, catatan 

sebaran baru untuk Pulau 

Sumatera.

Lahan gambut terbuka

Foto oleh: Adi Jaya/PT.GAL

Keberadaan capung tidak bisa dipisahkan dengan 

ekosistem perairan. Capung mempunyai hubungan 

yang erat dengan perairan karena berkaitan erat dengan 

siklus hidupnya. Perairan dimanfaatkan oleh capung 

untuk meletakkan telur yang nantinya akan berkembang 

menjadi larva yang disebut dengan nimfa, masa 

terpanjang dalam siklus hidup capung berada pada fase 

nimfa yang berada di dalam air, oleh karena itu capung 

dijadikan sebagai biondikator pencemaran air.

Selain perairan, capung juga berkorelasi dengan 

keberadaan tutupan vegetasi, capung yang berada 

di daerah terbuka akan berbeda komposisi jenisnya 

dengan di daerah yang memiliki tutupan vegetasi, baik 

sedang maupun rapat. Respon capung dewasa terhadap 

perubahan tutupan vegetasi sudah banyak diteliti, seperti 

yang dilakukan  oleh M.J Samway dan J.P Simaika tahun 

2018-2012 di kawasan konservasi Afrika Selatan, yang 

menghasilkan Dragonfly Biotic Index. Oppel (2006) 

membandingkan komposisi jenis capung di hutan hujan 

tropis dengan hutan yang telah mengalami modifikasi 
(berubah menjadi pemukiman).

Kawasan Lanskap KELOLA Sendang memiliki 

berbagai tipe habitat dan tata guna lahan. berdasarkan 

hasil eksplorasi, beberapa karakter Habitat telah 

diketahui dan dikelompokan sebagai habitat utama untuk 

capung, seperti habitat perairan terbuka, aliran anak 

sungai di dalam hutan dengan tutupan vegetasi rapat 

hingga sedang, hutan rawa gambut, hutan rawa gambut 

regenerasi muda yang ditumbuhi semak dan tumbuhan 

pionir, rawa gambut bekas terbakar (Lahan Terbuka), 

danau di dalam hutan, dan embung (situs buatan).

Karakteristik Habitat Capung
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Sungai Batanghari Leko

Kondisi Habitat Hutan Dataran Rendah di Dangku-Meranti

Dafid Pirnanda (Biodiversity Coordinator KELOLA Sendang)

Kawasan hutan Dangku-Meranti merupakan habitat hutan hujan tropis dataran 

rendah yang dilewati oleh 3 sungai utama, yaitu Sungai Kapas dan Sungai Meranti yang 

bermuara di Sungai Batanghari Leko. Sub DAS Batanghari Leko sendiri merupakan 

bagian dari DAS Musi. Kondisi tutupan lahan dan penggunaan lahan di sepanjang Sungai 

Batanghari Leko, Sungai Kapas, dan Sungai Meranti sebagain besar sudah dimanfaatkan 

sebagai areal perkebunan masyarakat dan pemukiman. Hanya tersisa “pulau-pulau” 

hutan, yaitu Hutan Lindung Meranti Sungai Merah dan Suaka Margasatwa Dangku serta 

pulau-pulau kecil hutan di sempadan sungai.

Berdasarkan hasil ground-checking yang dilakukan oleh Pirnanda & Prasetyo pada 

tahun 2018, kebun karet campuran merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat 

yang bertempat tinggal di sempadan Sungai Batanghari Leko maupun anak Sungai Kapas 

dan Sungai Meranti. Di dalam kebun karet campuran masih bisa dijumpai beberapa jenis 

vegetasi hutan seperti Kempas (Koompassia malaccensis), Sepa (Irvingia malayana), 

Beringin (Ficus sp.), serta Rengas (Gluta renghas). Kebun karet campuran biasanya tidak 

terawat dengan baik dan bukaan lahan ditemukan hanya pada jalur panen dari pokok 

karet ke pokok karet berikutnya. Pada pinggir sungai juga masih banyak ditemukan rotan 

getah (Daemonorops fissa) yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat 

pada musim-musim tertentu.

Pulau-pulau kecil hutan di sempadan Sungai Batanghari Leko merupakan areal yang 

masih berhutan dengan jenis yang beragam seperti Kempas (Koompassia malaccensis), 

Sepa (Irvingia malayana), beringin (Ficus sp.), Rengas (Gluta renghas), gasing (Lithocarpus 

sp.), gerunggang (Cratoxylon sp.), Kelat (Syzygium sp.), dan Rotan getah (Daemonorops  

fissa). Lebih ke dalam di HL Meranti Sungai Merah, masih bisa ditemukan vegetasi hutan 

yang tutupan tajuknya masih rapat yang termasuk dalam kelompok Dipterocarpaceae, 

seperti Merawan (Hopea mangerawan). Jenis vegetasi lainnya yang juga masih 

ditemukan di dalam HL Meranti Sungai Merah adalah Berumbung (Adina multifolia), pasak 

bumi (Eurycoma longifolia), perekat (Macaranga gigantea), Petaling (Ochanostachys 

amentacea), Terentang (Campnosperma auriculatum), Simpur (Dillenia sp.), dan Medang 

labu (Endospermum diadenum).
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Sepa (Irvingia malayana), merupakan spesies pohon yang berukuran besar dan 

memiliki fungsi ekologi sebagai tempat bersarangnya lebah madu dan tempat tidur bagi 

beberapa jenis primata. Kayu sepa tidak baik untuk diolah karena tekstur yang keras dan 

mudah retak.

Kempas (Koompassia malaccensis) merupakan pohon yang termasuk dalam famili 

Fabaceae, jenis ini termasuk kayu komersial tekstur kayu keras dan kuat, tidak mudah 

retak. Pohon ini juga sering menjadi tempat lebah madu membuat sarang.

Keruing (Dipterocarpus sp.), merupakan kelompok Diterocarpaceae, sebagian 

dari jenis ini dilindungi oleh UU dan IUCN serta CITES. Pohon Keruing merupakan kayu 

komersial. Berumbung (Adina multiflora) merupakan jenis pohon yang kurang baik untuk 

diolah.

Petaling (Ochanostachys amentacea), pohon ini merupakan tempat bersarangnya 

madu kelulut (Trigona sp.). Hampir semua pohon kelulut yang dijumpai di lapangan 

ditemukan bekas jejak beruang. Hal ini dikarenakan beruang mencari madu kelulut pada 

lobang atau rongga di batang petaling.

Rengas (Gluta renghas) merupakan pohon yang berukuran besar, tumbuh baik 

dipinggir sungai. Pohon ini jarang diolah oleh masyarakat disebabkan oleh getah yang 

mengandung resin (menyebabkan iritasi kulit) pada kulit pohon. Jenis ini sering juga 

dijumpai sebagai tempat bersarang madu lebah, selain itu juga ada jenis lain yang memiliki 

getah yang mengadung resin yaitu Terentang (Campnosperma auriculatum).

Jenis-jenis pionir seperti (Campnosperma auriculatum), Simpur (Dillenia sp), perekat 

(Macaranga gigantea), Medang labu (Endospermum diadenum), ditemukan tumbuh 

dengan kerapatan tutupan tajuk yang sedang. Jenis-jenis ini biasanya tidak dimanfaatkan 

oleh masyarakat.

Beberapa jenis fauna yang terdeteksi, baik melalui perjumpaan langsung maupun 

melalui tanda-tanda keberadaannya, di kawasan Dangku-Meranti adalah Monyet ekor 

panjang (Macaca fascicularis), beruk (Macaca nemestrina), Beruang madu (Helarctos 

malayanus), Tapir (Tapirus indicus), babi jenggot (Sus barbatus), burung kucica kampung 

(Copsychus saularis), lutung kelabu (Trachypithecus cristatus), lebah madu (Apis cerana), 

lebah Kelulut (Trigona sp.). Hasil kamera jebak yang dipasang oleh ZSL pada tahun 2017-

2018 di kawasan Dangku-Meranti juga menemukan keberadaan rusa Sambar (Rusa 

unicolor), kijang (Muntiacus muntjac), kucing batu (Pardofelis marmorata), kucing kuwuk 

(Prionailurus bengalensis), kuau raja (Argusianus argus), simpai (Presbytis melalophos), 

dan pelanduk (Tragulus sp.)

Berdasarkan diskusi dan wawancara dengan masyarakat di sepanjang Sungai 

Batanghari Leko, keberadaan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) sudah tidak 

lagi dijumpai sejak 2015. Menurut masyarakat hal ini disebabkan oleh perubahan kawasan 

menjadi kebun karet dan pemukiman masyarakat, serta pemburuan harimau yang 

dilakukan di daerah mereka. Masyarakat masih mempunyai keyakinan bawha harimau 

masuk ke dalam hutan yang masih bagus, yakni areal eks PT Pakerin dan Hutan Lindung 

Meranti Sungai Merah.

Sungai Batanghari Leko
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Dragonflies are sent
as a sign from above

to show us 
we’re cared for,

to tell us
we are loved!

Dragonfly

Libellago dorsocyana (Lieftinck, 1973)

Ilustrasi oleh: Suryadi
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Danau Sebasah

Habitat Capung di Lanskap KELOLA Sendang

Secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua 

karakter, yaitu: Habitat Terbuka dan Habitat Tertutup.

Habitat capung yang yang berkorelasi erat dengan ekosistem perairan dan tutupan 

vegetasi merepresentasikan bahwa keragaman jenis capung dapat dijadikan sebagai 

bioindikator kesehatan suatu kawasan. Setiap spesies capung capung menempati habitat 

spesifik dalam siklus hidupnya, untuk itu perlu dilakukan survei secara menyeluruh pada 
setiap karakter habitat capung yang di lanskap Kelola Sendang. Distribusi capung juga 

menunjukkan tingkat sensitivitasnya, jenis-jenis capung endemik cenderung memiliki 

sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan kawasan. Data jenis-jenis capung yang 

ditemukan di lanskap Kelola Sendang dapat dijadikan data dasar untuk pemantauan 

dinamika ekosistem di kawasan tersebut.

Survei capung di lanskap Kelola Sendang yang merupakan site project ZSL 

mencakup 3 sungai besar yang ada di lanskap, yaitu Sungai Lalan, Sungai Batanghari 

Leko, dan Sungai Sembilang. Selain itu pengamatan juga dilakukan di kawasan hutan 

sekitar sungai-sungai tersebut dan ekosistem gambut yang masih berhutan dan bekas 

terbakar yang masuk dalam lokasi PT. Global Alam Lestari (GAL). Lokasi survey tersebar 

menjadi 16 titik, yaitu: Mangrove (Sungai Sembilang), Belukar (Kawasan camp hutan 

lestari PT.GAL), Hutan rawa gambut sekunder, Sungai Merang, Lahan terbuka PT.GAL, 

Camp PT.GAL, Danau Tengkorak, Sungai Medak, Danau Sambar, Sungai Lamban Akar, 

Sungai Telang, Danau Sebasah, Sungai Batanhari Leko, Buffer Hutan Lindung Sungai 

Merah, Sungai Putat, dan Sungai Toman (Peta Capung KELOLA Sendang).
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Habitat Terbuka

Habitat terbuka di lanskap Kelola Sendang yaitu kawasan sungai besar seperti 

Sungai Batanghari Leko, Sungai Medak, dan Sungai Merang. Sekitar badan Sungai 

Batanghari Leko yang dilewati telah menjadi lahan terbuka karena pembukaan lahan 

untuk perkebunan masyarakat dan penebangan liar, hanya tersisa spot-spot hutan 

berbentuk pulau-pulau kecil yang sudah dikelilingi oleh kebun karet. Sedangkan Sungai 

Medak dan Merang satu kesatuan hidrologi gambut  dengan Sungai Lalan, kawasan 

gambut yang telah terdegradasi akibat penebangan liar dan kebakaran.

Berbeda dengan habitat alami yang lain, embung-embung yang berada di 

sepanjang pinggir jalan Simpang Gas terbentuk karena aktifitas pembukaan lahan untuk 
perkebunan dan hutan tanaman. Dengan kondisi relatif terbuka dari naungan, dominasi 

vegetasi sekitar embung adalah semak, pohon pionir seperti makaranga dan simpur 

yang bercampur dengan tanaman karet dan akasia. Selain itu berbagai jenis tanaman air 

seperti rumput (Cyperus sp.), bambu air banyak tumbuh di sekitar embung.

Habitat terbuka bisa diartikan tidak ada naungan, intensitas cahaya matahari 

kuat, seperti di sekitar camp PT. Global Alam Lestari dan Danau Tengkorak. Umumnya 

merupakan lahan gambut bekas terbakar yang ditumbuhi tanaman air, rumut-rumputan 

dan belukar dengan sedikit tanaman berkayu.

Sungai Batanghari Leko, Sungai Medak, Sungai 

Merang,  Embung, Danau Sambar, Danau Sebasah, 

Danau Tengkorak, genangan sekitar camp dan belukar 

kawasan PT. Global Alam Lestari (GAL).

Danau Tengkorak
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Sungai Merang
Foto oleh: Wahyu Sigit Rahadi

Sungai Merang masih dalam satu kesatuan 

hidrologi gambut (KHG) dengan Sungai 

Lalan. Sungai yang bermuara di Sungai 

Lalan ini merupakan  Perairan terbuka 

yang mengalir tenang, ditumbuhi gelam, 

pandan, dan rumput-rumputan.  Sempadan 

Sungai Merang telah terdegradasi akibat 

kebakaran hutan gambut, penebangan liar, 

dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan 

kelapa sawit. Capung-capung yang teramati 

di Sungai Merang  adalah Rhyothemis 

phyllis, Rhyothemis obsolescens, 
Rhyothemis aterrima, Pantala flavescens, 
Neurothemis fluctuans, Tramea transmarina, 
Ictinogomphus decorates, Brachydiplax 
chalybea, Chalybeothemis fluviatilis, 
Ceriagrion cerinorubellum, dan Pseudagrion 
microcephalum.
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Sungai Medak
Foto oleh: Muhammad Agustina

Sungai medak merupakan anak Sungai 

Lalan yang masuk dalam satu kesatuan 

hidrologi gambut seperti Sungai Merang. 

Kondisi Sungai Medak tidak jauh berbeda 

dengan Sungai Merang, akan tetapi Sungai 

Medak lebih banyak ditumbuhi tumbuhan air 

yang menutupi pinggiran sungai. Dari hasil 

pengamatan, kelimpahan capung di Sungai 

Medak  lebih tinggi dibandingkan dengan 

Sungai Merang. Di pinggiran sungai yang 

ditumbuhi teratai, apu-apu, dan rumput-

rumputan menjadi tempat bertengger capung 

jarum dengan ukuran sangat kecil, yaitu: 

Agriocnemis minima.
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Embung
Foto oleh: Wahyu Sigit

Berbeda dengan habitat alami yang lain, embung-embung yang berada di sepanjang 

pinggir jalan Simpang Gas terbentuk karena aktifitas pembukaan lahan untuk 
perkebunan dan hutan tanaman. Dengan kondisi relatif terbuka dari naungan, dominasi 

vegetasi sekitar embung adalah semak, pohon pionir seperti makaranga dan simpur. 

Selain itu berbagai jenis tanaman air seperti rumput (Cyperus sp), dan bambu air. 

Capung-capung yang ditemukan di adalah Diplacodes nebulosa, Pantala flavescens, 
Orthetrum Sabina, Rhyothemis Phyllis, Hydrobasileus croceus.

Danau Sambar
Foto oleh: Muhammad Agustina

Danau Sambar merupakan danau yang berada di dalam hutan, posisinya 

berdekatan dengan Sungai Dangku dan Sungai Batanghari Leko. Kondisi relatif 

terbuka, tutupan vegetasi hutan tidak sampai menutupi danau. Keanekaragaman 

capung relatif tinggi karena capung yang membutuhkan naungan vegetasi dan 

capung yang menyukai tempat terbuka dengan intensitas cahaya kuat teramati 

disini, seperti Pseudothemis jorina, Ictinogomphus decoratus, Neurothemis 
fluctuans, yang membutuhkan intensitas cahaya kuat dalam aktifitasnya.



Danau Tengkorak
Foto oleh: Adi Jaya/PT.GAL
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Habitat Tertutup

Sungai di dalam hutan seperti Sungai Putat, Sungai Dangku, Sungai Toman, 

Sungai Telang dan Sungai Lamban Akar merupakan perairan diam dalam kondisi 

tutupan kanopi sedang hingga rapat dengan vegetasi pohon hutan seperti Kempas 

(Koompasssia malaccensis), Sepa (Irvingia malayana), beringin (Ficus sp), serta Rengas 

(Gluta Renghas L.), dan Jenis-jenis pionir seperti (Camnosperma auriculatum), Simpur 

(Dillenia sp), perekat (Macaranga gigantea), Medang labu (Endospermum diadenum) 

bercampur dengan pohon karet (Hevea braziliensis), hutan tersebut dimanfaatkan 

oleh masyarakat sekitar sebagai kebun. Sungai-sungai yang mengalir di dalam hutan 

merupakan habitat yang penting bagi capung-capung yang sensitif dengan perubahan 

kondisi tutupan lahan.

Habitat tertutup lainnya adalah hutan lestari di kawasan PT. Global Alam Lestari. 

Kawasan ini merupakan area yang masih memiliki tutupan vegetasi yang rapat, 

Tegakan umumnya didominasi oleh pohon berukuran sedang dan pancang dari suku 

Dipterocarpaceae, Annonaceae, Lauraceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Rhizophoraceae, 

dan Clusiaceae. penghuni lantai hutan ditumbuhi oleh  kelompok herba gambut seperti 

Nepenthes sp. Kondisi tutupan kanopi cenderung rapat dengan intensitas cahaya rendah.

Mangrove (Sungai Sembilang), Hutan Rawa Gambut 

Sekunder (Kawasan PT. GAL), Sungai Lamban Akar, 

Sungai Telang, Sungai Putat, Sungai Dangku, Sungai 

Toman dan Buffer Hutan Lindung Sungai Merah.

Mangrove

Foto oleh: Wahyu Sigit Rahadi
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Genangan Air Gambut
Foto oleh: Lutfian Nazar

Masih di dalam area hutan lestari kawasan PT. Global lama Lestari, jalan menuju hutan 

rawa gambut merupakan bekas jalan logging kayu yang ditumbuhi oleh semak seperti 

rumput (Cyperus sp), paku (Stenochlaena palustris, Neprolephis sp) Kondisi tutupan 

kanopi terbuka hingga sedang, banyak terdapat genangan air gambut di sepanjang jalan 

kecil hutan yang menjadi tempat berkumpulnya capung seperti Podolestes orientalis, 
Ceriagrion cerinorubellum, Neurothemis fluctuans yang melimpah.

Sungai Lamban Tras 
(Hutan Lindung Meranti Sungai Merah)
Foto oleh: Lutfian Nazar

Terletak di buffer Hutan Lindung Sungai Merah, Sungai Lamban Tras merupakan 

Aliran sungai kecil  seperti parit yang bermuara di Sungai Mantan. Tajuk-tajuk 

pepohonan tidak terlalu rapat, cahaya matahari masih sanggup menembus vegetasi 

pohon dengan intensitas rendah hingga sedang. Sungai Lamban Tras merupakan 

habitat penting bagi capung hutan berukuran besar seperti Oligoaeschna amata, 
Tetracanthagyna plagiata dan Indaeschna grubaueri.
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Sungai Putat
Foto oleh: Wahyu Sigit Rahadi

Sungai Putat merupakan Anak Sungai 

Batanghari Leko, perairan tenang dengan 

kondisi tutupan kanopi sedang hingga 

rapat, vegetasi pohon hutan seperti Kempas 

(Koompasssia malaccensis), Sepa (Irvingia 

malayana), beringin (Ficus sp), serta Rengas 

(Gluta Renghas L.), dan Jenis-jenis pionir 

seperti (Camnosperma auriculatum), Simpur 

(Dillenia sp), Perekat (Macaranga gigantea), 
Medang labu (Endospermum diadenum). 
ini merupakan habitat penting bagi capung-

capung yang sensitif dengan perubahan 

kondisi tutupan lahan seperti Tetrachantagyna 

plagiata.
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Sungai Dangku
Foto oleh: Lutfian Nazar

Sungai Dangku bermuara di Sungai Batanghari Leko, perairan mengalir dengan 

vegetasi di sepanjang aliran sungai seperti pohon putat (Baringtonia sp), pohon sialang 

(Kompassia excelsa),  serta Rengas (Gluta Renghas L). Gomphidae banyak teramati 

di hilir sungai seperti Macrogomphus parallelogramma, Gomphidia maclachlani, dan 

Microgomphus chelifer. Capung jarum yang menyukai aliran deras dapat dijumpai di 

Sungai Dangku, Libellago aurantiaca, Libellago hyalina, Libellago dorsocyana.

Aliran Hutan Sekunder
(Hutan Lindung Meranti Sungai Merah)

Foto oleh: Wahyu Sigit Rahadi

Aliran-aliran kecil di dalam hutan sekunder merupakan aliran temporer, pada saat 

musim kemarau hanya menyisakan genangan-genangan air saja, kondisi tutupan tajuk 

masih bagus di sekitar badan perairan. Rhinagrion macrocephalum dan Tetrathemis 

irregularis yang memesona teramati di aliran ini, serta capung-capung jarum yang lebih 

senang menghuni daerah dengan intensitas cahaya rendah seperti Elattoneura analis, 
Elattoneura aurantiaca, Copera vittata, dan Copera imbricata.
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Hutan Rawa Gambut
Foto oleh: Muhammad Agustina

Hutan lestari di kawasan PT. Global 

Alam Lestari adalah area yang masih 

memiliki tutupan vegetasi yang rapat, 

Tegakan umumnya didominasi oleh pohon 

berukuran sedang dan pancang dari suku 

Dipterocarpaceae, Annonaceae, Lauraceae, 

Myristicaceae, Myrtaceae, Rhizophoraceae, 

dan Clusiaceae. penghuni lantai hutan 

ditumbuhi oleh  kelompok herba gambut 

seperti Nepenthes sp. Kondisi tutupan 

kanopi cenderung rapat dengan intensitas 

cahaya rendah. Beberapa spesies kunci yang 

teramati di hutan rawa gambut adalah Capung 

jarum Amphicnemis gracilis, Pseudagrion 
coomansi dan capung hutan berukuran besar 

Haliaeschna crassa.



Hutan Area Gambut
Foto oleh: Adi Jaya/PT.GAL
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Kondisi Habitat 
Hutan Rawa Gambut di PT.GAL

Muhammad Agustina (KELOLA Sendang KPH Engagement Coordinator) & 

Edwine Wira Pradana (KELOLA Sendang Production Manager)

Habitat hutan rawa gambut di lanskap Sembilang-Dangku direpresentasikan oleh 

Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Merang–Sungai Ngirawan (KHG Merang-Ngirawan) 

yang di dalamnya terdapat berbagai konsesi dan wilayah kelola masyarakat. Wilayah 

KHG ini termasuk ke dalam area Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang, di mana Sungai 

Merang dan Sungai Kepayang merupakan dua sungai utama yang mengalir di dalamnya. 

Kedua sungai tersebut adalah anak Sungai Lalan yang bermuara di Semenanjung 

Banyuasin. Terdapat 2 IUPHHK-HTI, 2 HGU sawit, 1 IUP RAP/PAN-karbon, dan 2 hutan 

desa yang tercakup dalam KHG Merang-Ngirawan.

PT. Global Alam Lestari merupakan salah satu perusahaan yang berada di dalam 

KHG Merang-Ngirawan yang memiliki IUP RAP/PAN-karbon seluas ± 22.280 hektar. PT 

GAL memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap penyerapan karbon dan menjadi 

daerah penyeimbang proses ekologi di kawasan tersebut.

Kebakaran tahun 2015 lalu di PT. GAL menyebabkan hampir 80% kawasan 

terkena imbasnya. Pada saat ini suksesi alam mulai terlihat yang ditandai oleh dominasi 

semak belukar pada lahan-lahan terbuka dan beberapa tegakan yang bertahan mulai 

memulihkan diri. Selain itu, terdapat banyak genangan air berupa kolam-kolam kecil pada 

lubang bekas tunggul akar pohon-pohon yang tumbang. 

Beberapa satwa yang ditemukan baik dari observasi langsung, jejak, maupun 

dari hasil pemasangan camera trap di PT GAL adalah adalah beruang madu (Helarctos 

malayanus), ungko (Hylobates agilis), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), 

beruk (Macaca nemestrina), rusa sambar (Rusa unicolor), kucing kuwuk (Prionalurus 

bengalensis), biawak (Varanus salvator), burung-burung semak dan pemakan serangga. 

Jenis-jenis ikan yang sering ditemukan di antaranya adalah Gabus, Toman, Lele, Seluang, 

Selincah dan Betok. Sebelum kebakaran tahun 2015 tercatat setidaknya terdapat 178 

spesies pohon, 156 spesies burung dan 57 spesies ikan air tawar pada kawasan ini. 

Selain satwa-satwa tersebut, pada daerah ini juga banyak ditemukan beragam jenis 

capung.

Tutupan lahan di PT. GAL terdiri atas lahan terbuka, semak belukar, hutan yang terdegradasi 

dan hutan alam yang tidak terbakar. Kawasan yang masih berhutan dapat ditemui pada bagian 

tengah, barat daya, dan tenggara dari konsesi PT. GAL. Kawasan pada bagian tengah di dominasi 

oleh semak belukar yang berupa suku Melastomataceae, pakuan-pakuan jenis Blechnaceae dan 

tumbuhan gelam, sementara pada bagian barat daya kondisi hutannya memiliki tutupan berupa 

semak belukar. Kondisi hutan pada bagian tenggara sebagian telah terdegradasi, namun menariknya 

pada kawasan ini terdapat areal Hutan Lestari yang merupakan areal hutan rawa gambut dengan 

luas ±200 ha yang selamat dari kebakaran pada tahun 2015 lalu yang di dalamnya masih bisa 

ditemukan jenis-jenis tanaman seperti Shorea sp., Ficus sp., Syzigium sp, Diospiros sp., Litsea 

oppositifolio. Tutupan lahan yang lainnya berupa lahan terbuka yang dapat dilihat pada sebagian 

besar kawasan PT GAL, baik di kawasan hutan maupun di sekitar camp-camp dan jaringan kanal.

Foto oleh: Muhammad Agustina
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Indaeschna grubaueri (Forster, 1904)

Capung adalah Flagship Species, dan komponen 

penting ekosistem perairan, di mana mereka merupakan 

predator teratas. Sensitivitas mereka terhadap kondisi 

perubahan lingkungan membuat capung sangat baik 

sebagai indikator biologis kondisi lingkungan yang berubah.  

Hubungan capung dengan habitatnya sangat erat 

kaitannya dengan kepentingan fungsional mereka dalam 

ekosistem, dan hubungnannya dengan spesies dan sumber 

daya lainnya. Capung dewasa mencolok dengan warna-

warna yang beragam, mudah diamati, dipelajari dengan 

baik secara taksonomi dan rentan terhadap perubahan 

habitat yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Jenis-jenis capung di Lanksap Kelola Sendang, yang 

telah dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu capung 

habitat terbuka yang berada di kawasan perairan terbuka 

dan capung habitat tertutup yang membutuhkan tutupan 

vegetasi/naungan (hutan) baik sedang hingga rapat dapat 

dilihat pada lembar gambar dengan keterangan yang sudah 

tertera dalam lembar gambar.

Keragaman Capung
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89 Spesies 

Capung Kelola Sendang

58 Spesies 

Capung Habitat Terbuka

2 Spesies Catatan Baru Pulau Sumatra

Libellago dorsocyana, Pseudothemis jorina

Capung-jarum

Capung

16 Spesies

42 Spesies

Capung-capung di habitat terbuka biasanya merupakan spesies capung yang 

umum dijumpai dan bersifat kosmopolit. Namun ada catatan penting dalam 

kajian ini, yaitu 2 spesies catatan baru untuk distribusi Pulau Sumatra. Libellago 

dorsocyana dan Pseudothemis jorina, distribusi keduanya baru tercatat di 

kawasan Borneo.

Sungai Merang

Capung-capung Habitat Terbuka
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28 Libellulidae Diplacodes nebulosa (Fabricius, 1793) 91

29 Libellulidae Diplacodes trivialis (Rambur, 1842) 92

30 Libellulidae Hydrobasileus croceus (Brauer, 1867) 102

31 Libellulidae Lathrecista asiatica (Fabricius, 1798) 93

32 Libellulidae Nannophya pygmaea (Rambur, 1842) 93

33 Libellulidae Neurothemis fluctuans (Fabricius, 1793) 97

34 Libellulidae Neurothemis ramburii (Brauer, 1866) 96

35 Libellulidae Neurothemis terminata (Ris, 1911) 96

36 Libellulidae Neurothemis feralis (Burmeister, 1839) 97

37 Libellulidae Onychothemis culminicola (Forster, 1904) 95

38 Libellulidae Orthetrum chrysis (Selys, 1891) 95

39 Libellulidae Orthetrum glaucum (Brauer, 1865) 94

40 Libellulidae Orthetrum sabina (Drury, 1770) 94

41 Libellulidae Orthetrum testaceum (Burmeister, 1839) 98

42 Libellulidae Pantala flavescens (Fabricius, 1798) 98

43 Libellulidae Pornothemis serrata (Kruger, 1902) 99

44 Libellulidae Potamarcha congener (Rambur, 1842) 99

45 Libellulidae Pseudothemis jorina (Förster, 1904) 86

46 Libellulidae Rhodothemis rufa (Rambur, 1842) 100

47 Libellulidae Rhyothemis aterrima (Selys, 1891) 100

48 Libellulidae Rhyothemis obsolescens (Kirby, 1889) 101

49 Libellulidae Rhyothemis phyllis (Sulzer, 1776) 101

50 Libellulidae Rhyothemis triangularis (Kirby, 1889) 109

51 Libellulidae Tholymis tillarga (Fabricius, 1798) 104

52 Libellulidae Tramea transmarina (Brauer, 1867) 106

53 Libellulidae Tramea eurebya (Selys, 1878) 105

54 Libellulidae Trithemis aurora (Burmeister, 1839) 105

55 Libellulidae Trithemis festiva (Rambur, 1842) 106

56 Libellulidae Urothemis signata (Rambur, 1842) 103

57 Libellulidae Zyxomma obtusum (Albarda, 1881) 107

58 Libellulidae Zyxomma petiolatum (Rambur, 1842) 107

Famili Nama Spesies

Zygoptera (Capung-jarum) Halaman

1 Coenagrionidae Aciagrion borneense (Ris, 1911) 76

2 Coenagrionidae Agriocnemis femina (Brauer, 1868) 77

3 Coenagrionidae Agriocnemis minima (Selys, 1877) 75

4 Coenagrionidae Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) 75

5 Chlorocyphidae Libellago dorsocyana (Lieftinck, 1973) 74

6 Coenagrionidae Argiocnemis rubescens (Selys, 1877) 78

7 Coenagrionidae Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865) 78

8 Coenagrionidae Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) 79

9 Coenagrionidae Mortanogrion aborense (Laidlaw, 1914) 80

10 Coenagrionidae Pseudagrion coomansi (Lieftinck, 1937) 81

11 Coenagrionidae Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) 80

12 Platycnemididae Copera marginipes (Rambur, 1842) 82

13 Platycnemididae Copera vittata (Selys, 1863) 83

14 Platycnemididae Elattoneura analis (Selys, 1860) 83

15 Platycnemididae Pseudocopera ciliata (Selys, 1863) 84

16 Lestidae Lestes praemorsus (Hagen in Selys, 1862) 82

Anisoptera (Capung)

17 Aeshnidae Anax guttatus (Burmeister, 1839) 87

18 Gomphidae Ictinogomphus decoratus (Selys, 1854) 87

19 Gomphidae Macrogomphus parallelogramma (Burmeister, 1839) 88

20 Libellulidae Acisoma panorpoides (Rambur, 1842) 88

21 Libellulidae Aethriamanta brevipennis (Rambur, 1842) 89

22 Libellulidae Aethriamanta gracilis (Brauer, 1878) 89

23 Libellulidae Agrionoptera insignis (Rambur, 1842) 92

24 Libellulidae Brachydiplax chalybea (Brauer, 1868) 90

25 Libellulidae Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793) 104

26 Libellulidae Chalybeothemis fluviatilis (Lieftinck, 1933) 90

27 Libellulidae Crocothemis servilia (Drury, 1770) 91

Daftar Jenis Capung Habitat Terbuka

Famili Nama Spesies
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Agriocnemis minima (Selys, 1877)Libellago dorsocyana (Lieftinck, 1973)

Catatan Baru Distribusi Pulau Sumatra
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Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842)

Agriocnemis femina (Brauer, 1868)

Aciagrion borneense (Ris, 1911)
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Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865)

Argiocnemis rubescens (Selys, 1877)
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Pseudagrion coomansi (Lieftinck, 1937)

Mortonagrion aborense (Laidlaw, 1914)

Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842)
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Elattoneura analis (Selys, 1860)

Copera vittata (Selys, 1863)

Copera marginipes (Rambur, 1842)

Lestes praemorsus (Hagen in Selys, 1862)
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Pseudocopera ciliata (Selys, 1863)



86 87
Capung 

Habitat Terbuka

Capung 

KELOLA Sendang

Ictinogomphus decoratus (Selys, 1854)

Anax guttatus (Burmeister, 1839)

Foto oleh: Agung Nugroho

Pseudothemis jorina (Förster, 1904)

Catatan Baru Distribusi Pulau Sumatra
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Aethriamanta gracilis (Brauer, 1878)

Aethriamanta brevipennis (Rambur, 1842)

Acisoma panorpoides (Rambur, 1842)

Macrogomphus parallelogramma (Burmeister, 1839)
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Diplacodes nebulosa (Fabricius, 1793)

Crocothemis servilia (Drury, 1770)

Chalybeothemis fluviatilis (Lieftinck, 1933)

Brachydiplax chalybea (Brauer, 1868)
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Nannophya pygmaea (Rambur, 1842)

Lathrecista asiatica (Fabricius, 1798)

Agrionoptera insignis (Rambur, 1842)

Diplacodes trivialis (Rambur, 1842)
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Onychothemis culminicola (Förster, 1904)

Orthetrum chrysis (Selys, 1891)

Orthetrum glaucum (Brauer, 1865)

Orthetrum sabina (Drury, 1770)
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Neurothemis feralis (Burmeister 1839)

Foto oleh: Adi Jaya Prana

Neurothemis fluctuans (Fabricius, 1793)

Neurothemis ramburii (Brauer, 1866)

Neurothemis terminata (Ris, 1911)
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Potamarcha congener (Rambur, 1842)

Pornothemis serrata (Krüger, 1902)

Pantala flavescens (Fabricius, 1798)

Orthetrum testaceum (Burmeister, 1839)
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Rhyothemis phyllis (Sulzer, 1776)

Rhyothemis obsolescens (Kirby, 1889)

Rhyothemis aterrima (Selys, 1891)

Rhodothemis rufa (Rambur, 1842)
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Urothemis signata (Rambur, 1842)Hydrobasileus croceus (Brauer, 1867)

Foto oleh: Lutfian Nazar
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Trithemis aurora (Burmeister, 1839)

Tramea eurybia (Selys, 1878)

Tholymis tillarga (Fabricius, 1798)

Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793)
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Zyxomma petiolatum (Rambur, 1842)

Zyxomma obtusum (Albarda, 1881)

Tramea transmarina (Brauer, 1867)

Trithemis festiva (Rambur, 1842)
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Rhyothemis triangularis (Kirby, 1889)



Menyusuri Sungai Putat

Foto oleh: Wahyu Sigit Rahadi
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89 Spesies 

Capung Kelola Sendang

31 Spesies 

Capung Habitat Tertutup

1 Spesies Capung Endemik Sumatra

Copera imbricata

Zygoptera

Anisoptera

14 Spesies

17 Spesies

Capung-capung di habitat tertutup biasanya memiliki sensitivitas yang tinggi 

terhadap perubahan kondisi lingkungan. Beberapa capung endemik juga 

lebih menyukai habitat tertutup, seperti Copera imbricata. Pada kajian ini juga 

ditemukan capung dengan ukuran tubuh terbesar se-Asia Tenggara, yaitu 

Tetracanthagyna plagiata.

Sungai Putat

Capung-capung Habitat Tertutup
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Anisoptera (Capung) Halaman

15 Aeshnidae Gynacantha basiguttata (Selys, 1882) 128

16 Aeshnidae Gynacantha subinterrupta (Rambur, 1842) 129

17 Aeshnidae Heliaeschna crassa (Krüger, 1899) 130

18 Aeshnidae Indaeschna grubaueri (Forster, 1904) 135

19 Aeshnidae Oligoaeschna amata (Forster, 1903) 131

20 Aeshnidae Tetracanthagyna plagiata (Waterhouse, 1877) 126

21 Gomphidae Gomphidia maclachlani (Selys, 1873) 127

22 Gomphidae Microgomphus chelifer (Selys, 1858) 127

23 Macromiidae Epophthalmia vittata (Burmeister, 1839) 132

24 Libellulidae Brachygonia oculata (Brauer, 1878) 130

25 Libellulidae Cratilla lineata (Brauer, 1878) 129

26 Libellulidae Cratilla metallica (Brauer, 1878) 132

27 Libellulidae Nesoxenia lineata (Selys, 1879) 131

28 Libellulidae Risiophlebia dohrni (Krüger, 1902) 133

29 Libellulidae Tetrathemis irregularis (Brauer, 1868) 134

30 Libellulidae Tyriobapta torrida (Kirby, 1889) 134

31 Libellulidae Zygonyx ida (Hagen, 1867) 133

Famili Nama Spesies

Zygoptera (Capung-jarum) Halaman

1 Argiolestidae Podolestes orientalis (Selys, 1862) 118

2 Calopterygidae Vestalis amethystina (Lieftinck, 1965) 118

3 Chlorocyphidae Libellago aurantiaca (Selys, 1859) 119

4 Chlorocyphidae Libellago hyalina (Selys, 1859) 119

5 Chlorocyphidae Sundacypha petiolata (Selys, 1859) 116

6 Coenagrionidae Amphicnemis gracilis (Krüger, 1898) 121

7 Coenagrionidae Archibasis rebeccae (Kemp, 1989) 120

8 Coenagrionidae Archibasis viola (Lieftinck, 1949) 123

9 Euphaeidae Dysphaea dimidiata (Selys, 1853) 120

10 Euphaeidae Euphaea impar (Selys, 1859) 125

11 Philosinidae Rhinagrion macrocephalum (Selys, 1862) 124

12 Platycnemididae Copera imbricata (Hagen in Selys, 1863)* 117

13 Platycnemididae Elattoneura aurantiaca (Selys, 1886) 122

14 Platycnemididae Prodasineura notostigma (Selys, 1860) 122

Daftar Jenis Capung Habitat Tertutup

Famili Nama Spesies

* : endemik Sumatra
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Copera imbricata (Hagen in Selys 1863)

Capung-jarum Endemik Pulau Sumatra

Sundacypha petiolata (Selys, 1859)
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Libellago hyalina (Selys, 1859)

Libellago aurantiaca (Selys, 1859)

Vestalis amethystina (Lieftinck, 1965)

Podolestes orientalis (Selys, 1862)
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Amphicnemis gracilis (Krüger, 1898)

Archibasis rebeccae (Kemp, 1989)
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Archibasis viola (Lieftinck, 1948)

Prodasineura notostigma (Selys, 1860)

Elattoneura aurantiaca (Selys, 1886)
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Euphaea impar (Selys, 1859)Rhinagrion macrocephalum (Selys, 1862)

Capung-jarum Distribusi Terbatas (Sumatra & Peninsular Malaysia)
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Gomphidia maclachlani (Selys, 1873)

Microgomphus chelifer (Selys, 1858)

Tetracanthagyna plagiata (Waterhouse, 1877)

Capung Terbesar se-Asia Tenggara
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Cratilla lineata (Brauer, 1878)

Gynacantha subinterrupta (Rambur, 1842)

Gynacantha basiguttata (Selys, 1882)
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Nesoxenia lineata (Selys, 1879)

Oligoaeschna amata (Förster, 1903)

Brachygonia oculata (Brauer, 1878)

Heliaeschna crassa (Krüger, 1899)
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Risiophlebia dohrni (Krüger, 1902)

Zygonyx ida (Hagen, 1867)

Cratilla metallica (Brauer, 1878)

Epophthalmia vittata (Burmeister, 1839)
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Indaeschna grubaueri (Forster, 1904)

Tyriobapta torrida (Kirby, 1889)

Tetrathemis irregularis (Brauer, 1868)



Sungai Merang

Foto oleh: Adi Jaya/PT.GAL
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Capung tidak hanya digunakan sebagai bioindikator 

perairan bersih, akan tetapi capung dewasa juga merupakan 

indikator yang bagus untuk melihat perubahan yang  kompleks 

dalam lanskap luas meskipun masih kurang dipahami. Penelitian 

capung di lanskap kelola sendang bertujuan untuk mengetahui 

keanekaragaman capung dan karakteristik habitatnya. Penelitian 

di laksanakan dibeberapa tipe ekosistem yang berbeda seperti 

ekosisitem hutan dataran rendah, ekosistem gambut, danau, dan 

situs buatan (embung) yang berdekatan dengan area perkebunan 

dan hutan tanaman industri. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 89 jenis yang 

terdiri dari 59 spesies capung biasa (Anisoptera) dan 30 spesies 

dari ordo capung (jarum Zygoptera). Di habitat yang lebih terbuka, 

temuan capung biasa (Anisoptera) lebih banyak dan melimpah 

berbeda dengan Capung Jarum (Zygoptera) yang lebih sedikit 

ditemukan di area terbuka. Tingkat keanekaragaman capung 

yang sedang dan komposisi jenis pada masing-masing habitat 

berbeda antara habitat terbuka dan ternaung. Data hasil analisis 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kondisi tutupan 

vegetasi  dan komposisi jenis capung, yang mempengaruhi 

keberadaan dan sebaran capung dalam suatu habitat, dan 

dapat digunakan untuk menggambarkan  kesehatan lingkungan 

terestrial non akuatik.

Penutup

Danau Tengkorak

Foto oleh: Wahyu Sigit Rahadi
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Terima kasih juga kami sampaikan untuk Dafid Pirnanda selaku Biodiversity 
Coordinator KELOLA Sendang, yang dalam kesibukan tanggung jawab tugas lain 

masih mampu menyediakan waktu dan tenaga untuk menemani kami di lapangan 

hingga ikut membantu melakukan penelitian capung bersama. Tak terlewatkan rasa 

terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman tim KELOLA Sendang 

lainnya, di antaranya Muhammad Agustina, Edwin Wira Pradana, Sigit Prastyo, 

Vanesza Anjani, Branityo Jati, Agus Irwanto Wibowo, Rendra Bayu Prasetyo, 

Abdul Badrudin, Ayuk Priyatin, yang bersedia kami repotkan untuk menemani dan 

menunjukkan  beberapa spot lokasi penelitian, juga teman-teman admin kantor 

Yustika dan Riska Pertiwi yang dengan sabar mengatur kebutuhan kami. 

Terima kasih juga untuk pimpinan dan staf lapangan PT Global Alam Lestari, 

Bapak Abdul Haris Marzuki, R. Agus Panji Putra, Adi Jaya Prana, dan Kepala Desa 

Pangkalan Bulian Pak Ahmad Badawi, Kepala Dusun I Pangkalan Bulian Pak 

Junaini, yang sudah mengijinkan dan memfasilitasi kami untuk melakukan kegiatan 

penelitian di kawasan yang menjadi tanggung jawab bapak-bapak semua.

Tim driver, pak Wagino, pak Khaidir, pak Ijal, pak Dudung, kami ucapkan 

terima kasih karena bapak semualah kami bisa sampai di daerah-daerah yang 

kami inginkan dengan selamat dan lancar dalam menjalani aktivitas.

Dan terakhir terima kasih kepada teman-teman di Indonesia Dragonfly Society 
(IDS) Nanang Kamaludin, Frendi Irawan, Hening Triandika, Amelia Nugrahaningrum 

yang telah membantu mengklarifikasi data capung hasil penelitian di lanskap 
KELOLA Sendang dan Diagal Wisnu yang menata lay out berikut infografis buku, 
juga Nurdin Setyo Budi yang manjadikan peta grafis menjadi lebih indah. Juga 
terima kasih untuk seluruh pecinta keanekaragaman hayati yang tidak bisa kami 

sebutkan satu persatu, atas segala masukan dan kritik selama kami ajak diskusi, 

sampai akhrnya buku ini mampu kami susun untuk masyarakat luas. 

Semoga niat baik yang kami usahakan ini mampu memberi kontribusi bijak 

untuk kehidupan lanskap Dangku Sembilang menjadi lebih baik dan selayaknya 

harus kita syukuri dengan rasa optimisme bersama.

“Mengumpukan yang Terserak, Menyelamatkan yang 

Tersisa”, begitulah semangat yang disampaikan dari proyek 

KELOLA Sendang di Sumatera Selatan. Sebuah pendekatan 

lanskap yang salah satunya untuk menghimpun keanekaragaman 

hayati di suatu kawasan yang sudah banyak tergerus oleh dinamika 

pembangunan. Inisiatif program penelitian keragaman capung 

hingga diteruskan pengerjaan ke dalam buku Capung KELOLA 

Sendang di lanskap Sembilang-Dangku kali ini merupakan salah 

satu usaha yang dilakukan oleh proyek untuk melihat gambaran 

kondisi dari bentang alam serta ekosistem yang menyertai dari 

keragaman capung yang ditemukan.

Dengan berhasil tersusunnya buku Capung KELOLA 

Sendang: Mengumpulkan Yang Terserak, Menyelamatkan Yang 

Tersisa, terima kasih tentu tidak bisa dilepaskan dari dukungan 

penuh dari Proyek KELOLA Sendang-ZSL (Zoological Society of 

London) Indonesia, serta pihak terkait lainnya seperti Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), UK Aid, Norwegian 

Embassy serta Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.

Kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc selaku 

Project Director KELOLA Sendang, kami ucapkan terima kasih 

karena telah berani memberi kesempatan untuk kami melakukan 

assessment capung di kawasan proyek KELOLA Sendang. 

Juga terima kasih untuk Bapak David Ardhian, Deputy Project 

Director KELOLA Sendang dan Larissa D. Salaki, Conservation 

Manager KELOLA Sendang yang dengan sabar mendengarkan 

dan mengikuti setiap ajakan diskusi dan menjawab kebutuhan 

pertanyaan-pertanyaan dari kami.

Ucap Terima Kasih Untuk Semua

Tyriobapta torrida (Kirby, 1889)

Foto oleh: Wahyu Sigit Rahadi
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30 Chlorocyphidae Rhinocypha xanthe (Ris, 1927) √ √
31 Chlorocyphidae Sundacypha petiolata (Selys, 1859) √ √ √
32 Coenagridae Aciagrion borneense (Ris, 1911) √ √ √
33 Coenagridae Aciagrion feuerborni (Schmidt, 1934) √ √
34 Coenagridae Aciagrion hisopa (Selys, 1876) √ √
35 Coenagridae Aciagrion tillyardi (Laidlaw, 1919) √ √
36 Coenagridae Agriocnemis femina (Brauer, 1868) √ √ √
37 Coenagridae Agriocnemis minima (Selys, 1877) √ √ √
38 Coenagridae Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) √ √ √
39 Coenagridae Amphicnemis billitonis (Lieftinck, 1940) √ √
40 Coenagridae Amphicnemis ecornuta (Selys, 1889) √ √
41 Coenagridae Amphicnemis gracilis (Krüger, 1898) √ √
42 Coenagridae Amphicnemis kuiperi (Lieftinck, 1937) √ √
43 Coenagridae Amphicnemis smedleyi (Laidlaw, 1926) √ √
44 Coenagridae Archibasis incisura (Lieftinck, 1949) √
45 Coenagridae Archibasis melanocyana (Selys, 1877) √ √
46 Coenagridae Archibasis oscillans (Selys, 1877) √ √
47 Coenagridae Archibasis rebeccae (Kemp, 1989) √ √
48 Coenagridae Archibasis tenella (Lieftinck, 1949) √ √
49 Coenagridae Archibasis viola (Lieftinck, 1949) √ √ √
50 Coenagridae Argiocnemis rubescens rubeola (Selys) √ √ √
51 Coenagridae Ceriagrion annulosum (Lieftinck, 1934) √ √
52 Coenagridae Ceriagrion auranticum (Fraser, 1922) √ √
53 Coenagridae Ceriagrion bellona (Laidlaw, 1915) √
54 Coenagridae Ceriagrion calamineum (Lieftinck, 1951) √ √
55 Coenagridae Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865) √ √ √
56 Coenagridae Ceriagrion coromandelianum (Fabricius, 1798) √
57 Coenagridae Ceriagrion hoogerwerfi (Lieftinck, 1940) √
58 Coenagridae Ceriagrion praetermissum (Lieftinck, 1929) √ √
59 Coenagridae Ischnura foylei (Kosterin, 2015) √
60 Coenagridae Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) √ √ √

No Famili Nama Spesies Lieftinck DCI KS

No Famili Nama Spesies Lieftinck DCI KS

Zygoptera (Capung-jarum)

1 Argiolestidae Podolestes buwaldai (Lieftinck, 1940) √ √
2 Argiolestidae Podolestes coomansi (Lieftinck, 1940) √ √
3 Argiolestidae Podolestes orientalis (Selys, 1862) √ √ √
4 Calopterygidae Echo modesta (Laidlaw, 1902) √
5 Calopterygidae Echo uniformis (Selys, 1879) √ √
6 Calopterygidae Neurobasis chinensis (Linnaeus, 1758) √ √
7 Calopterygidae Vestalis amaryllis (Lieftinck, 1965) √
8 Calopterygidae Vestalis amethystina (Lieftinck, 1965) √ √
9 Calopterygidae Vestalis amoena (Hagen in Selys, 1853) √ √

10 Calopterygidae Vestalis luctuosa (Burmeister, 1839) √ √
11 Calopterygidae Vestalis lugens (Albarda in Selys, 1879) √ √
12 Chlorocyphidae Aristocypha fenestrella (Rambur, 1842) √
13 Chlorocyphidae Heliocypha angusta (Hagen in Selys, 1853) √ √
14 Chlorocyphidae Heliocypha biforata (Selys, 1859) √
15 Chlorocyphidae Heliocypha biseriata (Selys, 1859) √ √
16 Chlorocyphidae Heliocypha mariae (Lieftinck, 1930) √ √
17 Chlorocyphidae Heliocypha nubecula (Lieftinck, 1948) √ √
18 Chlorocyphidae Heliocypha vantoli (Hämäläinen, 2016) √
19 Chlorocyphidae Libellago aurantiaca (Selys, 1859) √ √ √
20 Chlorocyphidae Libellago dorsocyana (Lieftinck, 1973) √ √
21 Chlorocyphidae Libellago hyalina (Selys, 1859) √ √ √
22 Chlorocyphidae Libellago lineata (Burmeister, 1839) √ √
23 Chlorocyphidae Libellago semiopaca (Selys, 1873) √ √
24 Chlorocyphidae Libellago stigmatizans (Selys, 1869) √ √
25 Chlorocyphidae Libellago sumatrana (Albarda in Selys, 1879) √ √
26 Chlorocyphidae Melanocypha snellemanni (Albarda in Selys, 1879) √ √
27 Chlorocyphidae Rhinocypha anisoptera (Selys, 1879) √ √
28 Chlorocyphidae Rhinocypha pallidifrons (Ris, 1927) √ √
29 Chlorocyphidae Rhinocypha selysi (Krüger, 1898) √

Daftar Jenis Capung Sumatra
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92 Lestidae Platylestes heterostylus (Lieftinck, 1932) √ √
93 Philosinidae Rhinagrion macrocephalum (Selys, 1862) √ √ √
94 Philosinidae Rhinagrion mima (Karsch, 1891) √
95 Platycnemididae Coeliccia membranipes (Rambur, 1842) √ √
96 Platycnemididae Coeliccia membranipes nereis (Lieftinck) √ √
97 Platycnemididae Coeliccia octogesima (Selys, 1863) √ √
98 Platycnemididae Copera imbricata (Hagen in Selys, 1863) √ √ √
99 Platycnemididae Copera marginipes (Rambur, 1842) √ √ √

100 Platycnemididae Copera vittata acutimargo (Kruger) √ √
101 Platycnemididae Copera vittata vittata (Selys) √ √ √
102 Platycnemididae Elattoneura analis (Selys, 1860) √ √ √
103 Platycnemididae Elattoneura aurantiaca (Selys, 1886) √ √ √
104 Platycnemididae Elattoneura coomansi (Lieftinck, 1937) √ √
105 Platycnemididae Elattoneura longispina (Lieftinck, 1937) √ √
106 Platycnemididae Nososticta insignis (Selys, 1886) √ √
107 Platycnemididae Onychargia atrocyana (Selys, 1865) √ √
108 Platycnemididae Prodasineura autumnalis (Fraser, 1922) √
109 Platycnemididae Prodasineura collaris (Selys, 1860) √ √
110 Platycnemididae Prodasineura humeralis (Selys, 1860) √
111 Platycnemididae Prodasineura interrupta (Selys, 1860) √ √
112 Platycnemididae Prodasineura notostigma (Selys, 1860) √ √ √
113 Platycnemididae Prodasineura verticalis (Selys, 1860) √ √
114 Platycnemididae Pseudocopera annulata (Selys, 1863) √ √
115 Platycnemididae Pseudocopera ciliata (Selys, 1863) √ √
116 Platystictidae Drepanosticta arcuata (Lieftinck, 1934) √ √
117 Platystictidae Drepanosticta asahinai (Sasamoto & Karube, 2007) √
118 Platystictidae Drepanosticta bispina (Fraser, 1932) √ √
119 Platystictidae Drepanosticta draco (Phan, Karube & Sasamoto, 2018) √
120 Platystictidae Drepanosticta kruegeri (Laidlaw, 1926) √ √
121 Platystictidae Drepanosticta pytho (Lieftinck, 1937) √ √
122 Platystictidae Drepanosticta sumatrana (Sasamoto & Karube, 2007) √

No Famili Nama Spesies Lieftinck DCI KS

61 Coenagridae Mortonagrion aborense (Laidlaw, 1914) √ √
62 Coenagridae Mortonagrion amoenum (Ris, 1915) √ √
63 Coenagridae Mortonagrion appendiculatum (Lieftinck, 1937) √ √
64 Coenagridae Mortonagrion arthuri (Fraser, 1942) √
65 Coenagridae Mortonagrion falcatum (Lieftinck, 1934) √ √
66 Coenagridae Mortonagrion selenion (Ris, 1916) √
67 Coenagridae Paracercion calamorum (Ris, 1916) √
68 Coenagridae Pericnemis stictica (Hagen in Selys, 1863) √ √
69 Coenagridae Pseudagrion australasiae (Selys, 1876) √ √
70 Coenagridae Pseudagrion coomansi (Lieftinck, 1937) √ √ √
71 Coenagridae Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) √ √ √
72 Coenagridae Pseudagrion pilidorsum enganoense (Lieftinck) √ √
73 Coenagridae Pseudagrion pilidorsum obscurum (Lieftinck) √ √
74 Coenagridae Pseudagrion pilidorsum simalurum (Lieftinck) √ √
75 Coenagridae Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839) √ √
76 Coenagridae Pseudagrion pruinosum ranauense (Schmidt) √ √
77 Coenagridae Pseudagrion rubriceps (Selys, 1876) √ √
78 Coenagridae Teinobasis euglena (Lieftinck, 1934) √ √
79 Coenagridae Teinobasis ruficollis (Selys, 1877) √ √
80 Coenagridae Xiphiagrion cyanomelas (Selys, 1876) √ √
81 Devadattidae Devadatta argyoides (Selys, 1859) √ √
82 Euphaeidae Dysphaea dimidiata (Selys, 1853) √ √ √
83 Euphaeidae Euphaea aspasia (Selys, 1853) √ √
84 Euphaeidae Euphaea bocki (McLachlan, 1880) √ √
85 Euphaeidae Euphaea impar (Selys, 1859) √ √ √
86 Euphaeidae Euphaea modigliani (Selys, 1898) √ √
87 Euphaeidae Euphaea orachracea (Selys, 1859) √
88 Euphaeidae Euphaea variegata (Rambur, 1842) √ √
89 Lestidae Lestes praemorsus (Hagen in Selys, 1862) √ √ √
90 Lestidae Lestes praevius (Lieftinck, 1940) √
91 Lestidae Orolestes wallacei (Kirby, 1889) √ √

No Famili Nama Spesies Lieftinck DCI KS



150 151
Daftar Jenis 

Capung Sumatra

Capung 

KELOLA Sendang

153 Aeshnidae Anax guttatus (Burmeister, 1839) √ √ √
154 Aeshnidae Anax panybeus (Hagen, 1867) √ √
155 Chlorogomphidae Chlorogomphus kimminsi (Fraser, 1940) √ √
156 Chlorogomphidae Chlorogomphus magnificus (Selys, 1854) √ √
157 Cordulidae Hemicordulia tenera (Lieftinck, 1930) √ √
158 Cordulidae Procordulia artemis (Lieftinck, 1930) √ √
159 Cordulidae Procordulia karnyi (Fraser, 1926) √
160 Cordulidae Procordulia sumbawana (Förster, 1899) √ √
161 Gomphidae Acrogomphus walshi (Lieftinck, 1935) √ √
162 Gomphidae Burmagomphus plagiatus (Lieftinck, 1964) √
163 Gomphidae Gomphidia abbotti audax (Lieftinck) √ √
164 Gomphidae Gomphidia abbotti (Williamson, 1907) √ √
165 Gomphidae Gomphidia maclachlani (Selys, 1873) √ √ √
166 Gomphidae Heliogomphus drescheri (Lieftinck, 1929) √ √
167 Gomphidae Heliogomphus gracilis (Krüger, 1899) √ √
168 Gomphidae Ictinogomphus acutus (Laidlaw, 1914) √ √
169 Gomphidae Ictinogomphus decoratus decoratus (Selys) √ √ √
170 Gomphidae Ictinogomphus decoratus melaenops (Selys) √ √
171 Gomphidae Leptogomphus lansbergei assimilis (Kruger) √ √
172 Gomphidae Macrogomphus decemlineatus (Selys, 1878) √ √
173 Gomphidae Macrogomphus parallelogramma albardae (Selys) √ √
174 Gomphidae Macrogomphus parallelogramma parallelogramma 

(Burmeister)
√ √ √

175 Macrogomphus phalantus (Lieftinck, 1935) √ √
176 Gomphidae Macrogomphus quadratus (Selys, 1878) √ √
177 Gomphidae Macrogomphus thoracicus (McLachlan, 1884) √ √
178 Gomphidae Megalogomphus icterops (Martin, 1903) √ √
179 Gomphidae Megalogomphus sumatranus (Krüger, 1899) √ √
180 Gomphidae Merogomphus parvus (Kruger, 1899) √ √
181 Gomphidae Microgomphus chelifer chelifer (Lieftinck) √ √ √
182 Gomphidae Microgomphus chelifer thelyphonus (Lieftinck) √ √
183 Gomphidae Nepogomphus modestus (Selys, 1878) √
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123 Platystictidae Drepanosticta tenella (Lieftinck, 1935) √ √
Anisoptera (Capung)

124 Aeshnidae Gynacantha basiguttata (Selys, 1882) √ √ √
125 Aeshnidae Gynacantha bayadera (Selys, 1891) √ √
126 Aeshnidae Gynacantha dohrni (Krüger, 1899) √
127 Aeshnidae Gynacantha hyalina (Selys, 1882) √
128 Aeshnidae Gynacantha limbalis (Karsch, 1892) √ √
129 Aeshnidae Gynacantha maclachlani (Förster, 1899) √ √
130 Aeshnidae Gynacantha risi (Laidlaw, 1931) √ √
131 Aeshnidae Gynacantha subinterrupta (Rambur, 1842) √ √ √
132 Aeshnidae Heliaeschna bartelsi (Lieftinck, 1940) √ √
133 Aeshnidae Heliaeschna crassa (Krüger, 1899) √ √ √
134 Aeshnidae Heliaeschna idae (Brauer, 1865) √ √
135 Aeshnidae Heliaeschna simplicia (Karsch, 1891) √ √
136 Aeshnidae Heliaeschna uninervulata (Martin, 1909) √ √
137 Aeshnidae Indaeschna grubaueri (Förster, 1904) √ √ √
138 Aeshnidae Oligoaeschna amata (Forster, 1903) √
139 Aeshnidae Oligoaeschna buehri (Förster, 1903) √ √
140 Aeshnidae Oligoaeschna modiglianii (Selys, 1889) √ √
141 Aeshnidae Oligoaeschna poeciloptera (Karsch, 1889) √
142 Aeshnidae Oligoaeschna pseudosumatrana (Karube, 1997) √
143 Aeshnidae Oligoaeschna sumatrana (Lieftinck, 1953) √ √
144 Aeshnidae Oligoaeschna uropetala (Lieftinck, 1968) √
145 Aeshnidae Tetracanthagyna degorsi (Martin, 1895) √ √
146 Aeshnidae Tetracanthagyna plagiata (Waterhouse, 1877) √ √ √
147 Aeshnidae Tetracanthagyna waterhousei (McLachlan, 1898) √ √
148 Aeshnidae Amphiaeschna ampla basitincta (Lieftinck) √ √
149 Aeshnidae Anaciaeschna jaspidea (Burmeister, 1839) √ √
150 Aeshnidae Anaciaeschna montivagans (Lieftinck, 1932) √ √
151 Aeshnidae Anax fumosus (Hagen, 1867) √
152 Aeshnidae Anax gibbosulus (Rambur, 1842) √
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215 Libellulidae Diplacodes trivialis (Rambur, 1842) √ √ √
216 Libellulidae Hydrobasileus croceus (Brauer, 1867) √ √ √
217 Libellulidae Lathrecista asiatica (Fabricius, 1798) √ √ √
218 Libellulidae Lyriothemis biappendiculata (Selys, 1878) √ √
219 Libellulidae Lyriothemis cleis (Brauer, 1868) √ √
220 Libellulidae Lyriothemis magnificata (Selys, 1878) √ √
221 Libellulidae Lyriothemis salva (Ris, 1927) √ √
222 Libellulidae Macrodiplax cora (Brauer, 1867) √ √
223 Libellulidae Nannophya pygmaea (Rambur, 1842) √ √ √
224 Libellulidae Nannophyopsis chalcosoma (Lieftinck, 1935) √ √
225 Libellulidae Nesoxenia lineata (Selys, 1868) √ √ √
226 Libellulidae Neurothemis feralis (Burmeister, 1839) √ √
227 Libellulidae Neurothemis fluctuans (Fabricius, 1793) √ √ √
228 Libellulidae Neurothemis fulvia (Drury, 1773) √ √
229 Libellulidae Neurothemis ramburii (Brauer, 1866) √ √ √
230 Libellulidae Neurothemis ramburii oceanis (Lieftinck) √ √
231 Libellulidae Neurothemis terminata (Ris, 1911) √ √ √
232 Libellulidae Neurothemis tullia (Drury, 1773) √
233 Libellulidae Onychothemis abnormis (Brauer, 1868) √ √
234 Libellulidae Onychothemis coccinea (Lieftinck, 1953) √
235 Libellulidae Onychothemis culminicola (Förster, 1904) √ √ √
236 Libellulidae Orchithemis pruinans (Selys, 1878) √ √
237 Libellulidae Orchithemis pulcherrima (Brauer, 1878) √ √
238 Libellulidae Orthetrum chrysis (Selys, 1891) √ √ √
239 Libellulidae Orthetrum glaucum (Brauer, 1865) √ √ √
240 Libellulidae Orthetrum luzonicum (Brauer, 1868) √ √
241 Libellulidae Orthetrum pruinosum (Burmeister, 1839) √ √
242 Libellulidae Orthetrum pruinosum schneideri (Forster) √ √
243 Libellulidae Orthetrum sabina (Drury, 1770) √ √ √
244 Libellulidae Orthetrum testaceum (Burmeister, 1839) √ √ √
245 Libellulidae Orthetrum triangulare (Selys, 1878) √ √

184 Gomphidae Onychogomphus fruhstorferi (Lieftinck, 1934) √ √
185 Gomphidae Onychogomphus perplexus (Lieftinck, 1935) √ √
186 Gomphidae Onychogomphus pollux (Lieftinck, 1941) √ √
187 Gomphidae Onychogomphus rappardi (Lieftinck, 1937) √ √
188 Gomphidae Onychogomphus saundersi (Selys, 1854) √
189 Gomphidae Onychogomphus thienemanni (Schmidt, 1934) √ √
190 Gomphidae Orientogomphus aemulus (Lieftinck, 1937) √ √
191 Gomphidae Paragomphus simplex (Lieftinck, 1934) √ √
192 Gomphidae Sieboldius japponicus (Selys, 1854) √ √
193 Libellulidae Acisoma panorpoides (Rambur, 1842) √ √ √
194 Libellulidae Aethriamanta aethra (Ris, 1912) √ √
195 Libellulidae Aethriamanta brevipennis (Rambur, 1842) √ √ √
196 Libellulidae Aethriamanta gracilis (Brauer, 1878) √ √ √
197 Libellulidae Agrionoptera insignis (Rambur, 1842) √ √ √
198 Libellulidae Agrionoptera insignis chalcochiton (Ris) √ √
199 Libellulidae Agrionoptera insignis nereis (Lieftinck) √ √
200 Libellulidae Agrionoptera sexlineata (Selys, 1879) √ √
201 Libellulidae Brachydiplax chalybea (Brauer, 1868) √ √ √
202 Libellulidae Brachydiplax chalybea simalura (Ris) √ √
203 Libellulidae Brachydiplax farinosa (Krüger, 1902) √
204 Libellulidae Brachydiplax sollaarti (Lieftinck, 1953) √
205 Libellulidae Brachygonia oculata (Brauer, 1878) √ √ √
206 Libellulidae Brachygonia puella (Lieftinck, 1937) √ √
207 Libellulidae Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793) √ √ √
208 Libellulidae Camacinia gigantea (Brauer, 1867) √ √
209 Libellulidae Camacinia harterti (Karsch, 1890) √ √
210 Libellulidae Chalybeothemis fluviatilis (Lieftinck, 1933) √ √ √
211 Libellulidae Cratilla lineata (Brauer, 1878) √ √ √
212 Libellulidae Cratilla metallica (Brauer, 1878) √ √ √
213 Libellulidae Crocothemis servilia (Drury, 1770) √ √ √
214 Libellulidae Diplacodes nebulosa (Fabricius, 1793) √ √ √
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277 Libellulidae Urothemis signata (Rambur, 1842) √ √
278 Libellulidae Zygonyx ida (Hagen, 1867) √ √ √
279 Libellulidae Zyxomma obtusum (Albarda, 1881) √ √ √
280 Libellulidae Zyxomma petiolatum (Rambur, 1842) √ √ √
281 Macromiidae Epophthalmia vittata (Burmeister, 1839) √ √ √
282 Macromiidae Epophthalmia vittigera (Rambur, 1842) √ √
283 Macromiidae Macromia cincta (Rambur, 1842) √ √
284 Macromiidae Macromia cydippe (Laidlaw, 1922) √ √
285 Macromiidae Macromia dione (Lieftinck, 1971) √
286 Macromiidae Macromia gerstaeckeri (Krüger, 1899) √ √
287 Macromiidae Macromia moorei (Selys, 1874) √ √
288 Macromiidae Macromia polyhymnia (Lieftinck, 1929) √
289 Macromiidae Macromia westwoodii (Selys, 1874) √ √
290 Synthemistidae Idionyx montana (Karsch, 1891) √ √
291 Synthemistidae Idionyx yolanda (Selys, 1871) √ √
292 Synthemistidae Macromidia atrovirens (Lieftinck, 1935) √ √
293 Synthemistidae Macromidia erratica (Lieftinck) √
294 Synthemistidae Macromidia genialis (Laidlaw, 1923) √

242 292 89
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246 Libellulidae Pantala flavescens (Fabricius, 1798) √ √ √
247 Libellulidae Phyllothemis raymondi (Lieftinck, 1950) √ √
248 Libellulidae Pornothemis serrata (Krüger, 1902) √ √ √
249 Libellulidae Pornothemis starrei (Lieftinck, 1948) √ √
250 Libellulidae Potamarcha congener (Rambur, 1842) √ √ √
251 Libellulidae Pseudothemis jorina (Förster, 1904) √ √
252 Libellulidae Raphismia bispina (Hagen, 1867) √ √
253 Libellulidae Raphismia inermis (Ris, 1910) √ √
254 Libellulidae Rhodothemis rufa (Rambur, 1842) √ √ √
255 Libellulidae Rhyothemis aterrima (Selys, 1891) √ √ √
256 Libellulidae Rhyothemis fulgens (Kirby, 1889) √
257 Libellulidae Rhyothemis obsolescens (Kirby, 1889) √ √ √
258 Libellulidae Rhyothemis phyllis (Sulzer, 1776) √ √ √
259 Libellulidae Rhyothemis plutonia (Selys, 1883) √ √
260 Libellulidae Rhyothemis pygmaea (Brauer, 1867) √ √
261 Libellulidae Rhyothemis regia (Brauer, 1867) √
262 Libellulidae Rhyothemis triangularis (Kirby, 1889) √ √ √
263 Libellulidae Rhyothemis variegata (Linnaeus, 1763) √
264 Libellulidae Risiophlebia dohrni (Krüger, 1902) √ √ √
265 Libellulidae Tetrathemis flavescens (Kirby, 1889) √ √
266 Libellulidae Tetrathemis irregularis (Brauer, 1868) √ √ √
267 Libellulidae Tetrathemis platyptera (Selys, 1878) √ √
268 Libellulidae Tholymis tillarga (Fabricius, 1798) √ √ √
269 Libellulidae Tramea eurybia (Selys, 1878) √ √
270 Libellulidae Tramea transmarina (Brauer, 1867) √ √
271 Libellulidae Tramea virginia (Rambur, 1842) √
272 Libellulidae Trithemis aurora (Burmeister, 1839) √ √ √
273 Libellulidae Trithemis festiva (Rambur, 1842) √ √ √
274 Libellulidae Trithemis pallidinervis (Kirby, 1889) √ √
275 Libellulidae Tyriobapta kuekenthali (Karsch, 1903) √ √
276 Libellulidae Tyriobapta torrida (Kirby, 1889) √ √ √
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