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Daftar Amphibia yang Berpotensi sebagai Spesies Asing Invasif di 

Indonesia disusun berdasarkan daftar Amphibia dari database Global 

Invasive Species Database, ISSG (The Invasive Species Specialist Group) yang 

telah ditetapkan sebagai spesies asing invasif yang berdampak negatifdi 

berbagai negara. Penyusunan buku ini merupakan langkah identifikasi bahaya 

yang merupakan tahap awal dalam analisis risiko spesies asing invasif. 

Diperlukan adanya analisis risiko lebih lanjut dengan melakukan penilaian 

risiko untuk menetapkan organisme tersebut sebagai spesies asing invasif di 

Indonesia. Dengan demikian, dapat diketahui tindakan karantina atau 

manajemen risiko yang harus diterapkan. 

 
Buku ini merupakan cetakan kedua yang merupakan edisi revisi dari buku 

sebelumnya dengan judul yang sama yang diterbitkan oleh Pusat Karantina 

Ikan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang memerlukan. 

 

 

Jakarta, Januari 2014 

 

 

            Tim Penyusun 
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Sumberdaya alam hayati ikan Indonesia memiliki nilai ekonomis dan ilmiah 
tinggi. Aneka ragam jenis ikan merupakan modal yang sangat penting dalam 
pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran serta 
kesejahteraan masyarakat. 

Perikanan sebagai bagian dari potensi sumberdaya alam hayati nasional 
harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan sumbangan kepada 
pembangunan nasional dengan menghasilkan bahan pangan, menciptakan 
kesempatan kerja, mendukung sektor industri melalui penyediaan bahan 
baku, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, serta menghasilkan devisa 
melalui kegiatan ekspor hasil perikanan. Potensi perikanan perlu terus 
dikembangkan melalui pembangunan dengan selalu berorientasi pada 
terlaksananya pelestarian sumberdaya alam hayati yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan. 

Dalam pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang perikanan terdapat 
berbagai hambatan dan ancaman yang harus dihadapi. Salah satu ancaman 
yang berpotensi merugikan adalah Spesies Asing Invasif (SAI), baik yang 
belum maupun yang telah terdapat di dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia. 

SAI merupakan tumbuhan, hewan, ikan, mikroorganisme, dan organisme lain 
yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan dampak 
negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, lingkungan, 
kerugian ekonomi dan/atau kesehatan manusia. Masuk dan tersebarnya SAI 
merupakan ancaman yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya 
alam hayati ikan di wilayah Negara Republik Indonesia karena secara 
langsung maupun tidak langsung dapat menggeser spesies asli atau endemik.  

Pengaruh SAI terhadap spesies asli dan ekosistem sangat beragam, dapat 
sebagai kompetitor, predator, patogen dan parasit. SAI mampu merambah 
semua bagian ekosistem alami dan menyebabkan punahnya spesies-spesies 
asli. Suatu organisme berpotensi sebagai SAI bila memiliki sifat-sifat antara 
lain sebagai berikut :1) kompetitor; 2) predator; 3) kemampuan reproduksi 
yang cepat; 4) kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan; 
5) dapat membawa penyakit berbahaya; 6) pemakan segala; 7) 
pertumbuhannya cepat; 8) kematangan seksual yang cepat; 9) dapat 
berhibridisasi dan menurunkan sifat genetiknya; 10) berdampak negatif 
pada kesehatan manusia. 

PENDAHULUAN 
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SAI dapat masuk ke suatu perairan melalui berbagai cara. Beberapa spesies 
berkembang dan menyebar secara alamiah dan dapat dipercepat oleh 
kegiatan manusia. Beberapa cara masuknya SAI ke suatu lingkungan 
perairan antara lain sebagai berikut :1) Spesies ditebar secara sengaja 
dengan tujuan tertentu; 2) Spesies terlepas dari tempat/wadah budidaya; 3) 
Spesies yang terbawa dalam air penyeimbang kapal (ballast water) yang 
ditumpahkan ke perairan laut; 4) Spesies yang terbawa sebagai pencemar 
biologis (biofouling) pada lambung kapal, yang terlepas pada perairan yang 
baru; 5) Spesies dari akuarium yang sengaja dilepaskan pemiliknya ke 
perairan; 6) Spesies yang terbawa pada spesies inang yang lepas ke perairan; 
7) Kegiatan penelitian, misalnya pertukaran materi genetik tanaman, 
specimen biologi, koleksi kultur mikroba, alat-alat laboratorium, dll.  

Berdasarkan berbagai literatur, masukan dari beberapa instansi terkait, dan 

analisis risiko spesies invasif, telah disusun daftar spesies invasif golongan 

Amphibia yang berpotensi sebagai SAI. Kedepannya daftar tersebut perlu 

selalu dievaluasi dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan terkini. 
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Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, ikan 

adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya 

berada di dalam lingkungan perairan. Jenis ikan yang dimaksud sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) Undang-undang tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Pisces (ikan bersirip); 

b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya); 

c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya); 

d. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya); 

e. Echinodermata (teripang, bulu babi, dan sebangsanya); 

f. Amphibia (kodok dan sebangsanya); 

g. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya); 

h. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya); 

i. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam 

air); dan 

j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut 

di atas; 

semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yangdilindungi.  

 

Buku ini merupakan seri kedua yang membahas mengenai deskripsi berbagai 

jenis ikan yang berpotensi ditetapkan sebagai spesies asing invasif di 

Indonesia. Ikan yang dibahas dalam buku ini adalah dari golongan Amphibia. 

Daftar jenis Amphibia yang dibahas bersumber dari Global Invasive Species 

Database, ISSG (The Invasive Species Specialist Group). Selanjutnya diperlukan 

adanya analisis risiko yaitu melalui penilaian risiko untuk menetapkan 

organisme tersebut sebagai spesies asing invasif di Indonesia. Dengan 

demikian dapat diketahui tindakan karantina atau manajemen risiko yang 

harus diterapkan. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Eleutherodactylus coqui 

Nama Umum : caribbean tree frog, common coqui 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Leptodactylidae 

Genus  : Eleutherodactylus 

Species  : Eleutherodactylus coqui 

 

 

 

 

 

1.  Eleutherodactylus coqui 
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Deskripsi Umum 

Eleutherodactylus coqui adalah katak pohon endemik di Puerto Rico yang 
berukuran relatif kecil dengan ukuran panjang rata-rata untuk katak jantan 
yaitu sekitar 34 mm dan panjang rata-rata katak betina yang siap bertelur 
sekitar 41 mm. Seperti jenis treefrogs sejati (family Hylidae), 
Eleutherodactylus coqui beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya 
yaitu dengan memiliki bantalan pada ujung setiap kaki yang digunakan untuk 
menempel pada permukaan. E. coqui memiliki warna tubuh yang sangat 
bervariasi. Dorsum (permukaan atas) umumnya berwarna abu-abu atau abu-
abu kecoklatan. 
 

Habitat/Ekologi 

Katak pohon ini bisa ditemukan di berbagai habitat seperti daerah pertanian, 

hutan alam, hutan tanaman, zona riparian, daerah perkotaan, dan lahan basah. 

E. coqui umumnya memiliki asosiasi positif dengan semak dan asosiasi negatif 

dengan rumput, tanaman merambat dan pakis. 

 

Wilayah Endemik 

Puerto Rico 

 

Wilayah Penyebaran 

Bahama, Republik Dominika, Ekuador, Guam, Amerika Serikat (AS), Kepulauan 

Virgin, AS. 

 

Dampak 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaiser & Burnett (2006) untuk 

mengevaluasi dampak ekonomi katak E. coqui di Hawaii, menyimpulkan 

bahwa kehadiran katak coqui di daerah Hawaii telah mengakibatkan 

penurunan nilai properti yang menyebabkan kerusakan langsung senilai 

minimal US $ 7,6 juta. E. coqui bisa berkembang dengan cepat sehingga dapat 

mempengaruhi fungsi ekosistem. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Eleutherodactylus johnstonei 

Nama Umum : hylode de johnstone (French) 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Leptodactylidae 

Genus  : Eleutherodactylus 

Species  : Eleutherodactylus johnstonei 

 

 

 

 

 

2.  Eleutherodactylus johnstonei 
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Deskripsi Umum 

Eleutherodactylus johnstonei merupakan spesies katak kecil berwarna kusam 

dengan warna dasar coklat sampai abu-abu kecoklatan dengan memiliki garis-

garis di bagian punggung. Ukuran tubuh untuk katak jantan dewasa berukuran 

panjang rata-rata sekitar 17-25 mm, sedangkan katak betina dewasa 17-35 

mm. 

 

Habitat/Ekologi 

Jenis katak ini dapat ditemukan di daerah pertanian, daerah ruderal/ habitat 

terganggu, daerah perkotaan, dan lahan basah. 

 

Wilayah Endemik 

Wilayah endemik dari spesies ini belum diketahui.  

 

Wilayah Penyebaran 

Telah tersebar di Jamaika, Venezuela, Kolombia, Guyana, Panama, dan Pulau 

Trinidad. 

 

Dampak 

Eleutherodactylus johnstonei adalah katak kolonial yang dapat memanfaatkan 

habitat yang terganggu yang diciptakan oleh aktivitas manusia. Katak jenis ini 

bersaing dalam berbagai sumberdaya penting dengan jenis katak endemik 

yang ada di suatu habitat seperti jenis katak yang terancam punah 

Eleutherodactylus pinchoni. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Eleutherodactylus planirostris 

Nama Umum : greenhouse frog 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Leptodactylidae 

Genus  : Eleutherodactylus 

Species  : Eleutherodactylus planirostris 

 

 

 

 

 

3.  Eleutherodactylus planirostris 
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Deskripsi Umum 

Eleutherodactylus planirostris adalah katak nokturnal yang berukuran sangat 

kecil, panjang sekitar 1-3 cm. Katak ini memiliki garis-garis berwarna terang 

atau warna belang-belang dengan patch terang dan gelap. Katak jenis ini 

berwarna coklat dengan variasi warna oranye atau kemerahan dan memiliki 

mata kemerahan. Jari kaki tidak berselaput, bentuk panjang dan tipis dengan 

tuberkel berkembang dengan baik. 

 

Habitat/Ekologi 

Katak Eleutherodactylus planirostris biasanya dapat ditemukan hidup di hutan, 

zona riparian, dan daerah lain yang lembab. Mereka biasanya ditemukan di 

antara tumpukan sekam dan berkembang di daerah buatan manusia seperti 

tempat sampah, rumah kaca, tempat pembibitan, daerah berumput, dan 

kebun. Jenis katak ini tahan terhadap kondisi panas dan kering yang 

menjadikan mereka sebagai spesies penjajah tangguh. Eleutherodactylus 

planirostris umumnya diamati hanya pada malam hari atau ketika hujan. 

Mereka tidak tergantung pada air tawar karena mereka adalah spesies katak 

yang langsung berkembang dan tidak melalui tahap larva. 

 

Wilayah Endemik 

Bahama, Kepulauan Cayman, dan Kuba 

 

Wilayah Penyebaran 

Grenada, Guam, Jamaika, Meksiko, Turks dan Caicos, Amerika Serikat (AS) 

 

Dampak 

Eleutherodactylus planirostris menimbulkan dampak karena hidup berkoloni 

dan ledakan populasinya sangat cepat karena kurangnya predator atau 

penyakit yang dapat mengendalikan populasinya sehingga berpotensi 

mengancam spesies endemik dalam suatu habitat. Katak jenis ini memangsa 

berbagai jenis invertebrata termasuk serangga, laba-laba, dan beberapa jenis 

siput yang diantaranya terancam punah. Selain invertebrata sendiri, katak 

jenis ini juga mengancam spesies burung dan ikan dengan bersaing dalam hal 

makanan. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Gastrophryne carolinensis 

Nama Umum : eastern narrow-mouthed toad 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Microhylidae 

Genus  : Gastrophryne 

Species  : Gastrophryne carolinensis 

 

  

 

 

 

4.  Gastrophryne carolinensis 
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Deskripsi Umum 

Salah satu ciri yang membedakan G. carolinensis adalah lipatan kulit yang 
terdapat di kepala tepat di belakang mata. Lipatan kulit ini dapat melipat ke 
depan dan menghilangkan serangga yang menyerang mata. Warna dari katak 
ini bervariasi tergantung pada habitat. Mulai dari cokelat muda sampai cokelat 
tua, merah dan bahkan hampir hitam. Bagian perut dipenuhi dengan bintik-
bintik. Katak jantan memiliki tenggorokan berpigmen gelap sedangkan katak 
betina tidak. Berudu G. carolinensis berwarna hitam dan memiliki bintik-bintik 
biru tua. Mereka juga mungkin memiliki gurat sisi. 
 

Habitat/Ekologi 

Katak Gastrophryne carolinensis menempati berbagai habitat lembab yang 

teduh. Katak ini menempati liang dalam tanah atau bersembunyi di bawah 

puing atau semak. Memiliki toleransi pada habitat yang dimodifikasi oleh 

manusia. Telur dan larva berkembang dalam badan air baik permanen 

ataupun sementara seperti kolam, genangan air hujan, rawa, parit, dan lain-

lain. 

 

Wilayah Endemik 

Amerika Serikat (AS), dari selatan Maryland sampai ke tenggara Kansas, 

bagian selatan Florida Keys dan Texas timur. 

 

Wilayah Penyebaran 

Bahama dan Grand Cayman, Cayman Islands. 

 

Dampak 

Dampak yang dapat ditimbulkan dari spesies katak ini belum diketahui. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Lithobates catesbeianus (=Rana catesbeiana) 

Nama Umum : bullfrog, north american bullfrog. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Ranidae 

Genus  : Lithobates 

Species  : Lithobates catesbeianus 

 

 

 

 

 

5.  Lithobates catesbeianus (=Rana catesbeiana) 
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Deskripsi Umum 

Lithobates catesbeianus adalah katak besar dengan ukuran panjang hingga 

mencapai 20 cm dengan berat mencapai 800 gram. Katak jenis ini memiliki 

tubuh yang kuat dengan kepala datar yang luas dan kulit mulus tanpa kerutan, 

kutil atau paku. Warna punggung pucat hijau zaitun gelap dan kadang terdapat 

bintik-bintik coklat. Sisi ventral berwarna putih, abu-abu atau kekuningan. 

Memiliki gendang telinga (membran timpani) yang mencolok. Jantan dewasa 

memiliki timpani dua kali diameter mata, sedangkan betina dewasa memiliki 

timpani yang berukuran sama dengan diameter mata. 

 

Habitat/Ekologi 

Katak jenis ini hidup di berbagai perairan seperti danau, zona riparian, air 

yang mengalir, lahan basah, kolam, rawa, genangan air, waduk, tambak air 

payau, sungai, saluran irigasi, dan parit. Katak ini dapat berhibernasi di bawah 

badan air atau tempat-tempat terpencil di tanah. 

 

Wilayah Endemik 

Amerika Serikat dan Kanada. 

 

Wilayah Penyebaran 

Jerman, Italia, Perancis Barat Laut, Amerika Serikat bagian Barat, Mexico, 

Kanada bagian Barat, Hawai, Jepang, Italia, Belanda, Kuba, Jamaika. Amerika 

Utara bagian Barat, antara California dan Colombia Selatan, beberapa Negara 

di Amerika Selatan dan beberapa pulau di Greater Antilles, Asia dan Eropa 

(Belanda, Inggris, Belgia, Perancis). 

 

Dampak 

Katak jenis ini berdampak terhadap kelestarian spesies katak endemik di 

Amerika Utara seperti Pacific chorus frog (Pseudacris regilla); Northern red-

legged frog (Rana aurora); leopard frog (Lithobates blairi); Northern leopard 

frog (Lithobates pipiens); dan lowland leopard frog (Lithobates yavapaiensis). 

Menyebabkan kepunahan terhadap Amargosa Toad (Anaxyrus nelsoni); 

California tiger salamander (Ambystoma californiense); Chiricahua leopard 

frog (Lithobates chiricahuensis); California red-legged frog (Rana draytonii); 

dan Oregon spotted frog (Rana pretiosa). Kepadatan populasi yang tinggi 

menunjukkan bahwa katak jenis ini memiliki dampak yang cukup besar dalam 

siklus nutrisi dan produksi utama di ekosistem air tawar.  
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Litoria aurea 

Nama Umum : golden bell frog, green frog, green and golden bell frog,  

  green and golden swamp frog 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Hylidae 

Genus  : Litoria 

Species  : Litoria aurea 

 

 

 

 

6.  Litoria aurea 
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Deskripsi Umum 

Katak Litoria aurea atau dikenal dengan nama umum green and golden bell 

frog adalah katak daratan yang tinggal di pohon dan hidup endemik di 

Australia timur. Katak ini adalah pemakan serangga dan dalam keadaan 

tertentu bisa makan mangsa yang lebih besar seperti cacing dan tikus. Katak 

yang aktif di siang hari ini cenderung kurang aktif di musim dingin kecuali 

dalam periode yang lebih hangat atau basah, dan berkembang biak di bulan-

bulan hangat. Katak jantan mencapai kematangan setelah sekitar 9 bulan, 

sedangkan untuk katak betina kematangan terjadi setelah mencapai usia dua 

tahun. Katak ini bersifat kanibal, katak jantan sering menyerang dan melukai 

satu sama lain sampai mati. Katak dewasa bisa mencapai ukuran panjang 4,5 – 

11 cm dengan rata-rata 6 – 8 cm sehingga termasuk dalam salah satu katak 

terbesar di Australia. Warna tubuh hampir seluruhnya hijau dengan tanda 

berwarna coklat tembaga atau emas. Pada umumnya katak hijau memiliki 

warna lebih hijau dibandingkan katak jantan. Ketika mereka sedang tidak 

aktif, warna tubuh cenderung gelap bahkan sampai berwarna hampir 

kehitaman. 

 

Habitat/Ekologi 

Katak Litoria aurea dapat ditemukan hidup di daerah pesisir, daerah 

perkotaan, dan lahan basah.  

 

Wilayah Endemik 

Australia 

 

Wilayah Penyebaran 

New Caledonia, New Zealand, Vanuatu, Wallis and Futuna. 

 

Dampak 

Katak ini membawa larva Angiostrongylus cantonensis, yang bertanggung 

jawab terhadap penyakit eosinophilic meningitis (EM) pada manusia. 

Kehadiran larva A. cantonensis telah diamati pada spesimen di Kaledonia Baru.  

Katak jenis ini juga merupakan karnivora yang memangsa common litter skink 

(Caledoniscincus austrocaledonicus) di Kaledonia Baru. Spesies ini juga dikenal 

karena merupakan jenis katak yang kanibal. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Osteopilus septentrionalis 

Nama Umum : cuban treefrog, giant tree frog. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Hylidae 

Genus  : Osteopilus 

Species  : Osteopilus septentrionalis 

 

 

 

 

 

7.  Osteopilus septentrionalis 
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Deskripsi Umum 

Katak Osteopilus septentrionalis merupakan jenis katak pohon terbesar di 

Amerika. Jenis katak jantan umumnya memiliki ukuran maksimum 5,1 cm 

sampai dengan 6,3 cm dan katak betina jauh lebih besar yaitu bisa mencapai 

ukuran 12,7 cm. Warna dari Osteopilus septentrionalis sangat bervariasi, tetapi 

biasanya katak jenis ini memiliki warna abu-abu atau cokelat dengan bintik-

bintik gelap atau bercak di bagian punggung. Katak ini dapat mengubah warna 

tergantung pada suhu dan lingkungan mereka. Kulit dari katak dengan nama 

umum cuban tree frog ini sangat bertekstur dan mereka memiliki mata yang 

sangat besar.  

 

Habitat/Ekologi 

Katak pohon, O.septentrionalis menghabiskan sebagian besar waktunya di 

pohon atau tanaman yang sangat besar, terutama yang memiliki daun besar. 

Mereka hanya ditemukan di tempat dengan suhu di atas 10 0C, dengan suhu 

siang hari antara 230C -29 0C. Spesies ini juga lebih menyukai daerah dengan 

kelembaban tinggi, sehingga sering ditemukan di sepanjang saluran air. 

Spesies ini dapat hidup di air payau, kolam renang, rawa-rawa, padang rumput 

dan parit. Katak ini juga telah ditemukan di semak belukar bakau dan 

mangrove di samping daerah yang terganggu. 

 

Wilayah Endemik 

Bahama, Kepulauan Cayman, dan Kuba 

 

Wilayah Penyebaran 

Anguilla, Antigua and Barbuda, Kepulauan Virgin Inggris, Kanada, Kolumbia, 

Kosta Rika, Guadeloupe, Jamaika, Meksiko, Antillen Belanda, Panama, Peru, 

Puerto Rico, Saint Barthelemy, Saint Martin, Turks dan Caicos, Amerika 

Serikat, Kepulauan Virgin. 

 

Dampak 

Spesies ini sangat sukses dalam menjajah dan memiliki rentang hidup yang 

panjang, yang dapat membuat masalah yang sangat signifikan di daerah 

dimana spesies ini diintroduksikan. Ketika dipegang, katak pohon ini 

mengeluarkan lendir beracun dari kulit mereka. Pada manusia, hal ini dapat 

menyebabkan reaksi alergi atau terbakar pada mata dan hidung dan bahkan 

bisa memicu asma. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Rhinella marina(=Bufo marinus) 

Nama Umum : cane toad, bufo toad, giant american toad, giant toad 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Bufonidae 

Genus  : Rhinella 

Species  : Rhinella marinus 

 

 

 

 

 

8.  Rhinella marina (=Bufo marinus) 
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Deskripsi Umum 

Katak ini memiliki bentuk tubuh bulat dengan kaki pendek dan berat rata-rata 

1,8 kg. Ukuran bervariasi mulai dari 15-23 cm. Ukuran tubuh jantan lebih kecil 

dibanding betina. Kulit berbintil, warna di punggung dan sisi bervariasi dari 

zaitun-coklat atau coklat kemerahan, abu-abu, dan kuning, sementara perut 

nya semi-kuning atau semi-putih dengan bintik-bintik gelap. Tubuh mereka 

bulat dan datar, memiliki puncak kornea yang menonjol, dan garis-garis perut 

yang terang. Kaki depan tidak berselaput sedangkan kaki belakang memiliki 

selaput anyaman kasar dan kuat. Di belakang telinganya terletak kelenjar 

parotis, yang menyebabkan kepala seperti bengkak. 

 

Habitat/Ekologi 

Sering ditemukan di daerah pertanian, hutan alami, danau, zona riparian, 

daerah habitat terganggu/disturbed, irigasi, lahan basah, daerah perkotaan. 

Habitat aslinya merupakan padang rumput amazon dengan sedikit danau air 

tawar dan di hutan hujan. Katak ini mampu hidup pada ketinggian 800 m di 

atas permukaan laut (dpl), namun tidak ditemukan pada ketinggian lebih dari 

1.000 mdpl.  

 

Wilayah Endemik 

Amerika Selatan bagian utara (Argentina, Bolivia, Brazil, Ekuador, Columbia, 

Paraguay, Venezuela, Guianas, peru, Trinidad dan Tobago); Amerika tengah, 

Meksiko dan Texas. 

 

Wilayah Penyebaran 

Hawaii, Puerto Rico, US Kepulauan Virgin, Guam dan Kep. Mariana, American 

Samoa, Palau, Karibia, termasuk Barbados, Bermuda, Kuba, Dominika, 

Grenada, Pulau Cayman, Haiti, Australia, Jepang, Papua Nugini, Filipina, 

Kepulauan Cook, Micronesia, Fiji, Kribati, Marshall, Solomon, Tuvalu. Negara 

lain Mesir, Mauritius dan Diego Garcia 

 

Dampak 

Kelenjar tiroid pada katak jenis ini menghasilkan racun bufadienolide yang 

terkenal fatal jika termakan oleh predator. Ular, seperti python karpet, python 

kepala hitam, dan beberapa ular lainnya telah ditemukan tewas dengan kodok 

dalam mulut atau ususnya. Jika terkena pada manusia efeknya berupa iritasi 

kulit, mata dan tangan seperti terbakar. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Scinax ruber 

Nama Umum : red snouted tree frog 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Hylidae 

Genus  : Scinax 

Species  : Scinax ruber 

 

 

 

 

 

9.  Scinax ruber 
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Deskripsi Umum 

Scinax ruber adalah katak pohon bersifat nokturnal yang sering diamati di 

daerahhabitat terganggu/disturbed. Katak jenis ini berkembang biak 

sepanjang tahun dan mengalami puncaknya pada musim hujan. 

 

Habitat/Ekologi 

Katak Scinax ruber dapat ditemukan di pepohonan pada lingkungan yang 

lembab. Di wilayah Gran Sabana di tenggara Venezuela, katak jantan telah 

ditemukan hidup di dalam lubang di bawah tanah dan di habitat yang 

ditumbuhi vegetasi rendah di sekitar kolam atau genangan air di dalam hutan. 

Spesies ini umumnya berkembang biak di kolam atau dalam genangan air.  

 

Wilayah Endemik 

Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Guyana, Panama, Peru, 

Suriname, Trinidad dan Tobago, serta Venezuela. 

 

Wilayah Penyebaran 

Guadeloupe, Martinique, Puerto Rico, dan Saint Lucia. 

 

Dampak 

Spesies katak Scinax ruber di Guadeloupe, katak jenis ini terus berkembang 

biak dan mengancam katak endemik yang ada melalui kompetisi berbagai 

jenis sumberdaya penting yang ada di habitat tersebut. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Scinax x-signatus 

Nama Umum : - 

 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Hylidae 

Genus  : Scinax 

Species  : Scinax x-signatus 

 

 

 

 

10.  Scinax x-signatus 
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Deskripsi Umum 

Scinax x-signatus adalah spesies katak dari family Hylidae yang biasa 

ditemukan di pepohonan. Jenis katak ini aktif di malam hari (nokturnal). Katak 

ini berkembang biak dengan cepat sepanjang tahun dan ditemukan melimpah 

pada musim hujan. 

 

Habitat/Ekologi 

Habitat alamnya adalah hutan subtropis atau tropis lembab dataran rendah, 

savana kering, savana lembab, danau air tawar, rawa-rawa air tawar, rawa-

rawa air tawar intermiten, padang rumput, perkebunan, kebun pedesaan, dan 

mantan hutan yang rusak berat. 

 

Wilayah Endemik 

Brasil, Guyana, Guyana Prancis, Suriname, Venezuela 

 

Wilayah Penyebaran 

Guadeloupe 

 

Dampak 

Sejak ditemukannya katak Scinax x-signatus di Guadeloupe, katak jenis ini 

terus berkembang biak dan mengancam katak endemik yang ada melalui 

kompetisi berbagai jenis sumberdaya penting yang ada di habitat tersebut. 

Jenis katak endemik yang terancam punah diantaranya adalah 

Eleutherodactylus martinicensis yang endemik di Guadeloupe, Martinique dan 

Dominika. Selain itu, jenis katak endemik Eleutherodactylus pinchoni dan 

Eleutherodactylus barlagneijuga terancam punah karena invasi dari katak 

Scinax x-signatus. 
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Nama Ilmiah : Tinca tinca 

Nama Umum : doctor fish, green tench. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Cypriniformes 

Famili  : Cyprinidae 

Genus  : Tinca 

 

 

Nama Ilmiah : Xenopus laevis 

Nama Umum : african clawed frog, clawed frog, clawed toad, common  

  platanna, upland clawed frog.  

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class  : Amphibia 

Ordo  : Anura 

Family  : Pipidae 

Genus  : Xenopus 

Species  : Xenopus laevis 

 

 

 

 

11.  Xenopus laevis 
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Deskripsi Umum 

Katak dari genus Xenopus adalah satu-satunya katak dengan kaki yang 

memiliki cakar. Spesies Xenopius leavis atau dikenal dengan nama umum 

african clawed frog, clawed frog, clawed toad, common platanna, atau upland 

clawed frog adalah spesies terbesar. Jenis katak dewasa bisa mencapai ukuran 

maksimal hingga mencapai 120 mm. 

 

Habitat/Ekologi 

Spesies Xenopius leavis merupakan katak air yang bisa hidup dalam rentang 

habitat yang sangat luas, termasuk habitat antropogenik yang telah 

dimodifikasi. Jenis katak ini bisa ditemukan di semua jenis badan air seperti 

sungai tetapi cenderung menghindari sungai besar. X. Laevis dapat mentolerir 

salinitas maksimal 40 ppm, nilai pH 5-9 dan variasi suhu antara 20C – 350C. 

 

Wilayah Endemik 

Angola, Botswana, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik 

Demokratik Kongo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Nigeria, 

Rwanda, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. 

 

Wilayah Penyebaran 

Chili, Perancis, Indonesia, Meksiko, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. 

 

Dampak 

Xenopius leavis atau dikenal dengan nama umum african clawed frog 

merupakan jenis katak predator yang memiliki racun. Jenis katak ini bersaing 

dalam hal pemanfaatan sumberdaya penting dengan spesies katak endemik 

yang ada di suatu habitat. Katak jenis ini juga dikenal dapat mengakibatkan 

badan air menjadi keruh. 
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