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Daftar Mollusca yang Berpotensi sebagai Spesies Asing Invasif di 

Indonesiadisusun berdasarkan daftar jenis Mollusca dalam database Global 

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

telah ditetapkan sebagai spesies asing invasif yang berdampak negatif di 

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 

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 sector industry 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; 

PENDAHULUAN 
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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. 

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 

Mollusca 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 yang dilindungi.  

 

Buku ini merupakan seri ketiga 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 Mollusca. 

Daftar jenis Mollusca 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 : Batillaria attramentaria  

Nama Umum : Asian estaurine mudsnail, Asian horn snail, Japanese snail,  

  Japanese false cerith, Japanese mud snail,  

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Cerithioidea 

Family  : Batillariidae 

Genus  : Batillaria 

Species  : Batillaria attramentaria 

 

 

 

 

1.  Batillaria attramentaria 
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Deskripsi Umum 

Batillaria attramentaria umumnya dikenal sebagai Hornsnail Asia, 

dimasukkan ke Amerika dari Jepang pada akhir Tahun 1920 dan awal 1930-

an. Di Amerika Serikat sendiri ditemukan di California dan Washington. 

Spesies ini dapat menjadi pesaing bagi siput asli (Ceritidea californica), 

menjadi kompetitor dalam mendapatkan diatom sebagai makanannya. 

Panjang B. Attramentaria sekitar 1,5 cm (Whitlatch & Obreski, 1980) dan 

mereka dapat tumbuh mencapai panjang 3,5 cm dalam jangka waktu 8-10 

tahun (Yamada, 1982). 

 

Habitat 

Batillaria attramentaria ditemukan di rawa-rawa bergaram, daerah 

berlumpur dan Pannes dimana merupakan kolam kecil di rawa bergaram. 

Jenis ini juga dapat ditemukan di muara, habitat laut, zona riparian, dan lahan 

basah. 

 

Wilayah Endemik 

Jepang, Hongkong. 

 

Wilayah Penyebaran 

USA, Washington, California, Kanada, Columbia, Inggris,. 

 

Dampak 

Sejak keberadaannya di Amerika Utara, spesies ini telah mengurangi 

keanekaragaman hayati asli seperti Hornsnail California (Cerithidea 

californica) (Byers, 1999). B. attramentaria merupakan pesaing utama dalam 

mendapatkan makanan bagi spesies asli terutama diatom bentik. Tidak ada 

informasi lain yang lebih detail mengenai dampak dari spesies ini. 
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Nama Ilmiah : Bellamya chinensis 

Nama Umum : asian apple snail, asian freshwater snail, mystery snail,  

  chinese mysterysnail, chinese mystery snail, oriental 

  mystery snail, trapdoor snail 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Viviparoidea 

Family  : Viviparidae 

Genus  : Bellamya 

Species  : Bellamnya chinensis 

 

 

 

2.  Bellamya chinensis 
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Deskripsi Umum 

Bellamya (=Cipangopaludina) chinensis atau biasa disebut siput air tawar Cina 

merupakan gastropoda asli dari Asia Tenggara, Jepang, Cina, Korea, dan Rusia 

Timur. Diperkenalkan ke Kanada dan Amerika Serikat melalui perdagangan, 

dan baru-baru ini ditemukan di Belanda. Ukuran panjang cangkang siput ini 

mencapai 70 mm yang diukur dari ujung sampai basal cangkang. Bentuk tubuh 

yang bulat dengan 6-7 alur pada permukaan cangkang. Cangkang siput 

berwarna hijau, coklat kehijauan, dan coklat kemerahan.  

 

Habitat 

Bellamya chinensis berjalan dengan lambat pada substrat yang berlumpur dan 

lembut. Spesies ini dapat hidup di air tawar seperti sungai, kolam, danau, 

sawah, parit, maupun saluran irigasi. B. chinensis yang dewasa ditemukan pada 

permukaan atau sebagian terkubur di bawah lumpur, sementara stadia juvenil 

sering ditemukan di celah-celah atau bawah batu. Spesies ini dapat hidup pada 

iklim dengan kisaran suhu 0-30°C tetapi di Amerika Serikat tidak dapat 

tumbuh pada suhu tinggi. Bellamya chinensis ditemukan pada kedalaman 0,2-3 

m, pH perairan 6,5-8,4, Kalsium 5-97 ppm, magnesium 13-31 ppm, oksigen 7-

11 ppm, dan natrium 2-49 ppm. 

 

Wilayah Endemik 

Indonesia (Pulau Jawa), Rusia bagian Timur, Cina, Jepang, Korea, Myanmar 

(Birma), Filipina, Taiwan, dan Vietnam. 

 

Wilayah Penyebaran 

Alaska, Kanada, Amerika Serikat, Hawai, dan Belanda. 

 

Dampak 

Keberadaan spesies ini menyebabkan penurunan spesies asli seperti Physella 

gyrina dan Lymnaea stagnalis, penurunan biomassa alga, meningkatnya rasio 

phospor dalam kolom air. B. chinensis biasanya bersimbiosis dengan jenis 

invasif lain seperti lobster (Orconectes rusticus) yang akan menyebabkan 

dampak yang lebih besar seperti pengurangan kelimpahan lebih dari 95%. 

Sebuah penelitian di Washington menunjukkan bahwa B.chinensis 

menyebabkan dampak ekologis yang cukup besar dan juga menganggu 

kesehatan manusia dengan menjadi host (inang) cacing yang menyerang usus 

manusia. 
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Nama Ilmiah : Boonea bisuturalis 

Nama Umum : two-groove odostome 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Pyramidelloidea 

Family  : Pyramidellidae 

Genus  : Boonea 

Species  : Boonea bisuturalis 

  

 

 

 

 

3.  Boonea bisuturalis 
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Deskripsi Umum 

Boonea bisuturalis adalah spesies asli dari Sungai St Lawrence dan Pantai 

Atlantik Barat Laut. Spesies ini memakan mollusca lain dan rumput-rumputan 

dan mendiami bawah batu pada saat terjadi surut. B. bisuturalis telah 

diperkenalkan ke bagian selatan Teluk Meksiko dan San Fransisko. Spesies ini 

memiliki cangkang kecil dan berbentuk kerucut. Cangkang berwarna putih 

kehijauan dengan ulir pada bagian cangkangnya. Permukaan cangkang yang 

halus dengan 5 (lima) atau 6 (enam) ulir sedangkan panjang cangkang sendiri 

5,08 mm dan lebar 2,54 mm. 

 

Habitat 

Boonea bisuturalis sering ditemukan di pantai berbatu pada saat surut. Spesies 

ini juga ditemukan pada kayu lapuk. Menurut Marsh (1976) telah ditemukan 

B. bisuturalis pada daerah pasir berlumpur yang tidak terdapat tanaman.  

 

Wilayah Endemik 

New Brunswick  Kanada;  Massachusetts, New York, dan Sungai St. Lawrence 

 

Wilayah Penyebaran 

California 

 

Dampak 

Boonea bisuturalis merupakan ektoparasit bagi tiram (Crassostrea virginica) 

maupun mollusca lainnya yang ada di daerah Atlantik. Tidak ada informasi 

lain yang lebih detail mengenai dampak yang ditimbulkan dari spesies ini. 
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Nama Ilmiah : Ceratostoma inornatum 

Nama Umum : asian drill, asian oyster drill, japanese oyster drill. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Muricoidea 

Family  : Muricidae 

Genus  : Ceratostoma 

Species  : Ceratostoma inornatum 

 

 

 

 

 

4.  Ceratostoma inornatum 
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Deskripsi Umum 

Ceratostoma inornatum merupakan oyster penghancur yang memusnahkan 

populasi oyster lainnya terutama Crassostrea gigas. Populasi mengalami 

kematian 25%. Penyebaran alaminya dari Asia dan dimasukkan ke pesisir 

barat USA dan Pesisir Atlantik. Spesies ini memiliki panjang sekitar 1 inchi 

(2,54 cm), pada bagian cangkang terdapat gerigi yang berfungsi sebagai bor 

untuk masuk ke substrat (Berrouet et al., 2004) 

 

Habitat 

Certostoma inornatum bisa ditemukan hidup di perairan dingin dan juga dapat 

ditemukan di habitat muara laut. 

 

Wilayah Endemik 

Jepang dan Korea. 

 

Wilayah Penyebaran 

Eropa, Perancis, USA (Washington, Oregon, California), dan Canada (Inggris, 

Colombia). 

 

Dampak 

Ceratostoma inornatum mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk 

budidaya tiram, dampak yang dapat dilihat antara lain: menyebabkan 

kematian sekitar 25%, biaya produksi meningkat 20%, dan keuntungan 

menurun hingga 55%. Tidak ada informasi lain yang lebih detail mengenai 

dampak yang ditimbulkan dari spesies ini. 
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Nama Ilmiah : Corbicula fluminea 

Nama Umum : asian clam, asiatic clam, prosperity clam. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Veneroida 

Family  : Corbiculidae 

Genus  : Corbicula 

Species  : Corbicula fluminea 

 

 

 

 

 

5.  Corbicula fluminea 
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Deskripsi Umum 

Spesies ini memiliki cangkang berwarna coklat kekuningan sampai hitam. 

Mereka biasanya memiliki panjang kurang dari 25 mm tetapi panjangnya 

dapat tumbuh mencapai 50 mm sampai 65 mm 

 

Habitat 

Corbicula fluminea ditemukan di danau-danau dan  sungai dengan substrat 

lumpur, pasir, dan kerikil. Mereka masih dapat hidup dengan kondisi salinitas 

sampai dengan 13 ‰ untuk waktu yang singkat dan kisaran temperatur 

antara 2 – 30°C atau 86 °F. Spesies ini biasanya ditemukan pada aliran air 

karena membutuhkan kadar oksigen terlarut yang cukup tinggi. 

 

Wilayah Endemik 

C. fluminea berada pada Cina bagian timur sampai selatan, Korea, dan Rusia 

bagian tenggara. 

 

Wilayah Penyebaran 

Telah diintroduksikan di Amerika Serikat ke 38 negara bagian dan distrik 

Kolombia. 

 

Dampak 

Corbicula fluminea adalah kerang air tawar yang menyebabkan kerugian 

mencapai jutaan dolar seperti menyebabkan kerusakan pada pipa yang 

digunakan untuk listrik, air, maupun indutri lainnya. Banyak kerang asli yang 

jumlahnya menurun akibat berkompetisi dalam mendapatkan makanan dan 

tempat hidup dengan C. fluminea. Spesies ini membutuhkan oksigen dengan 

kadar oksigen yang baik dan lebih menyukai daerah dengan pasir yang bersih, 

lumpur, dan substrat pasir kasar. C. fluminea disebarkan oleh perahu sebagai 

tempat mereka melekat atau melalui pembuangan sisa air dari kapal. 
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Nama Ilmiah : Crassostrea gigas 

Nama Umum : giant oyster, giant pacific oyster, immigrant oyster, japanese  

  oyster, miyagi oyster, pacific oyster. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Ostreoida 

Family  : Ostreidae 

Genus  : Crassostrea 

Species  : Crassostrea gigas 

 

 

 

 

6.  Crassostrea gigas 
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Deskripsi Umum 

Crassostrea gigas termasuk filter feeder yang memakan fitoplankton. Bentuk 

dari kerang ini beragam dan mendiami substrat yang berbeda untuk tempat 

mereka. Bentuk bulat dan beralur luas mendiami substrat keras, kerang 

dengan bentuk cangkang oval dan halus mendiami substrat lembut, kerang 

dengan bentuk cangkang yang tidak beraturan mendiami substrat padat. 

Bagian atas cangkang ditandai dengan dengan umbo putaran kecil. C. gigas 

memiliki cangkang memanjang dan berwarna putih dengan ukuran panjang 

150-200 mm. Di Eropa bagian utara spesies ini berukuran besar dengan 

panjang mencapai 310 mm, adapula yang berukuran mencapai 400 mm. 

 

Habitat 

C. gigas menempel pada permukaan yang keras seperti batu pada perairan 

yang terlindung, selain itu spesies ini juga ditemukan di daerah yang 

berlumpur atau berpasir. Tiram kecil biasanya menempel pada tiram dewasa 

dari spesies yang sama atau spesies lainnya. Mereka lebih memilih perairan 

yang terlindung seperti di muara sungai di zona subtidal sampai intertidal 

pada daerah yang dangkal dengan kedalaman sekitar 3 m. Hampir sebagian 

maupun seluruh daur hidupnya menempel di substrat keras. 

 

Wilayah Endemik 

Asia. 

 

Wilayah Penyebaran 

Afrika, Wilayah Pasifik – Australia, Eropa, dan Amerika Utara maupun Selatan. 

 

Dampak 

Crassostrea gigas beruaya sampai 1.300 km, spesies ini dapat menyebabkan 

nutrisi dalam hal ini phosphor di perairan melimpah sehingga terjadi 

blooming pada lingkungan perairan yang menyebabkan eutrofikasi sehingga 

mempengaruhi kualitas air pada perairan tersebut. Spesies ini mempunyai 

toleransi yang cukup luas terhadap salinitas dan suhu sehingga menyebabkan 

keterbatasan ruang untuk spesies intertidal lain di Samudra Atlantik Amerika 

Utara. Spesies ini menyebabkan masalah bagi petani tiram di Australia, 

produksi budidaya tiram (Saccostrea glomerata) menurun dengan keberadaan 

spesies ini karena sifatnya yang berkembang dengan cepat. 
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Nama Ilmiah : Crepidula fornicata 

Nama Umum : American limpet, common Atlantic slippersnail, crépidule,  

slipper limpet, Toffelsneg 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Neotaenioglossa 

Family  : Calyptraeidae 

Genus  : Crepidula 

Species  : Crepidula fornicata 

 

 

 

 

7.  Crepidula fornicata 
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Deskripsi Umum 

Crepidula fornicata adalah mollusca yang bersifat hermaprodit protandri, yang 

berarti bahwa hewan ini memulai hidupnya sebagai jantan dan kemudian 

dapat mengubah jenis kelaminnya dan berkembang menjadi betina. Spesies ini 

dapat mentolerir berbagai kondisi lingkungan. Cangkang Crepidula berbentuk 

kerucut pendek dan melebar bagai caping bapak tani di sawah atau seperti 

selop (slipper) priyayi Solo. Satu ciri khas dari cangkang Crepidula ialah 

adanya sekat serambi (shelf) yang menutup bagian belakang lubang cangkang 

(shell aperture). Bentuk spiral dari cangkangnya, yang merupakan ciri umum 

Gastropoda, sudah tidak nampak pada binatang dewasa, sehingga sepintas lalu 

cangkangnya kelihatan seperti simetri bilateral. Perbedaan lain ialah cangkang 

Crepidula tidak dilengkapi dengan tutup cangkang (operkulum). Panjang 

cangkangnya berkisar antara 2 cm sampai 5 cm. Bentuknya agak meninggi, 

puncak cangkang sedikit condong ke samping-belakang. Sekat serambi 

berwarna putih, bentuknya sedikit cekung dengan pinggiran menggelombang. 

Cangkangnya halus dengan garis pertumbuhan yang tidak teratur dan 

berwarna putih, krem, kuning atau merah muda dengan garis-garis atau 

bercak merah atau coklat.  

 

Habitat 

Crepidula sering ditemukan melimpah di habitat seperti teluk dangkal dan 

daerah intertidal, di mana mereka dapat terkena fluktuasi suhu dan salinitas 

yang cepat. C. fornicata umumnya hidup di daerah intertidal dan subtidal 

dangkal di New England dan Kanada, sedangkan di Florida hewan ini hanya 

ditemukan di daerah subtidal. Populasinya dapat berkembang dengan baik di 

daerah yang terlindung gelombang seperti: teluk, muara sungai atau sisi pulau 

yang terlindung dari gelombang. Spesies ini ditemukan pada berbagai substrat 

tetapi paling banyak ditemukan di daerah berlumpur atau yang bercampur 

lumpur. C. fornicata juga dapat  ditemukan di daerah yang bersubstrat dasar 

pasir atau kerikil (gravel) pada lingkungan yang berenergi rendah, dan 

akumulasi cangkang dari hewan ini dapat menyebabkan pembentukan 

substrat keras biogenik. C. fornicata ditemukan pada berbagai substrat (batu, 

kerikil (gravel), pasir, lumpur) dan juga pada logam, plastik, karang. Untuk 

metamorfosis, larva membutuhkan substrat keras, sehingga substrat asli 

berpasir atau berkerikil (gravely).  
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Wilayah Endemik 

Penyebaran daerah asli C. fornicata  adalah Atlantic Coast; Pantai Pasifik dan 

Teluk Meksiko; Negara Bagian Mississippi, Massachusetts, Florida, New 

Hampshire, North Carolina, Connecticut, New York, New Jersey, Virginia, 

Georgia, Louisiana dan Texas di Amerika Serikat; Nova Scotia, Prince Edward 

Island dan New Brunswick di Kanada; serta Meksiko 

 

Wilayah Penyebaran 

Penyebaran daerah asing C. fornicata adalah Belanda, Perancis, Italia, Inggris, 

Denmark, Norwegia, Swedia dan Spanyol 

 

Dampak 

C. fornicata dilaporkan dapat mengubah karakteristik sedimen (dengan 

menghilangkan sejumlah besar endapan bahan organik dari kolom air, dan 

menyimpan bahan yang disaring dari dasar sebagai feses palsu (pseudofeces). 

Hewan ini juga dilaporkan telah mengurangi kelimpahan spesies suprabenthic 

tertentu (seperti mysids). Penelitian lainmenunjukkan bahwa kehadiran C. 

fornicata tidak mempengaruhi komunitas bentik dan persaingan spasial 

dengan spesies makrozoobentos lainnya tidak terjadi, namun demikian habitat 

tersebut menjadi lebih heterogen. JNCC (2002) menyatakan bahwa, C. 

fornicata menjadi kompetitor bagi invertebrata filter-feeding lain dalam hal 

makanan dan ruang. Hewan ini juga dianggap sebagai hama pada oyster beds 

komersial karena menjadi pesaing untuk ruang dan makanan, sementara 

lumpur yang mereka hasilkan melapisi substrat sehingga menjadikan habitat 

tersebut tidak cocok bagi larva tiram (spat). Grall dan Hall-Spencer (2003) 

menyatakan bahwa C. fornicata merupakan salah satu penyebab menurunnya 

habitat maerl bed lokal di Inggris. Maerl thalli menjadi tertutup Crepidula dan 

celah depositnya tersumbat lumpur, sehingga mengakibatkan kematian pada 

Maerl thalli dan secara dramatis mengubah koloni Maerl tersebut.  
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Nama Ilmiah : Dreissena bugensis 

Nama Umum : quagga mussel 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Veneroida 

Family  : Dreissenidae 

Genus  : Dreissena 

Species  : Dreissena bugensis 

 

 

 

 

 

8.  Dreissena bugensis 
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Deskripsi Umum 

Dreissena bugensis bersifat sebagi filter feeder dan bersaing mendapatkan 

zooplankton dan mampu mempercepat sedimentasi materi tersuspensi 

termasuk zat organik. Spesies ini dapat mengganggu sistem pengolahan air 

minum dan pembangkit tenaga listrik. Spesies ini pada umumnya bercorak 

terang dan gelap biasanya yang ditemukan berwarna coklat muda sampai tua.  

 

Habitat 

D. bugensis dewasa berada pada substrat yang keras seperti batu, kayu, 

tanaman macrophytic, dan buatan manusia seperti beton, pipa logam, baja, 

nilon fiberglass. Kerang ini berada di substrat dengan benang byssal yang 

berasal dari kelenjar posterior pada kaki. Spesies ini biasanya berada di air 

tawar dan bisa beradaptasi pada kondisi perairan yang bersalinitas 1 ‰ dan 

mampu bereproduksi pada salinitas 3 ‰, apabila melebihi 6 ‰ dapat 

menyebabkan kematian pada D. bugensis. 

 

Wilayah Endemik 

Dreissena bugensis memiliki penyebaran yang terbatas pada muara dan sungai 

inguletz di Ukraina yang ditemukan pada Tahun 1890. 

 

Wilayah Penyebaran 

Tahun 1940 kerang ini sudah menyebar ke seluruh Eropa Timur sampai ke 

Laut Hitam, Sungai Dnieper, bagian hilir Sungai Pripiat, Sungai Rhine, dan 

Sungai Manych. Mulai menyebar ke Teluk Kaspia Volgo pada tahun 1952 serta 

tercatat di Sungai Volga dan Laut Kaspia delta Tahun 1992. Spesies ini juga 

mulai ditemukan di danau-danau pedalaman dan sungai dari Eropa, Rusia, 

Ukraina, Moldova, dan Belarus. Kerang ini juga telah diperkenalkan ke 

Wilayah Danau besar di Amerika Utara dan dianggap sebagai invasif. 

Kehadirannya mulai terlihat di Sungai Misisipi, Sungai Ohio serta mulai 

ditemukan di Nevada, Arizona, dan Utah. 

 

Dampak 

Mollusca ini menyebabkan perubahan karakteristik zooplankton, biomass, dan 

komposisi spesies, karena spesies ini menyerap/mengkonsumsi nutrisi pada 

habitat yang didiaminya, mereka hidup menempel pada substrat dan 

berkembang biak dengan sangat cepat. 
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Nama Ilmiah : Dreissena polymorpha 

Nama Umum : zebra mussel, eurasian zebra mussel, wandering mussel 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Veneroida 

Family  : Dreissenidae 

Genus  : Dreissena 

Species  : Dreissena polymorpha 

  

 

 

 

 

9. Dreissena polymorpha 
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Deskripsi Umum 

Cangkang D. polymorpha berbentuk segitiga dengan tinggi 40-60% dari 

panjang tubuh dengan bagian ujung cangkang berbetuk lancip yang 

menunjukkan umbo. Ukuran tubuh dapat mencapai 5 cm dan jarang melebihi 

ukuran 4 cm. Bagian cangkang berwarna gelap dengan galur berwarna lebih 

terang. Corak cangkang berbeda-beda pula diantaranya polos, coklat muda 

dengan tekstur halus, tekstur kasar dan berbentuk garis zig zag. Jenis kerang 

ini menempel pada permukaan yang keras dengan benang byssal yang 

disekresikan dari kelenjar byssal pada kaki. 

 

Habitat 

Habitat D. polymorpha berada pada danau, sungai, dan muara. Kerang ini 

mampu mentolerir suhu -20 °C sampai dengan 40 °C, pertumbuhan optimal 

pada suhu 18-20 °C dengan salinitas 7 ‰. Mereka sangat sensitif terhadap 

fluktuasi salinitas yang cepat. Mereka mampu mentolerir kandungan oksigen 

perairan yang rendah selama beberapa hari.  

 

Wilayah Endemik 

Berasal dari Teluk Hitam, Kaspia, Aral, dan Laut Azov. 

 

Wilayah Penyebaran 

Penyebaran Dreissena polymorpha ditemukan di Rusia, Eropa Tengah dan 

Barat, Skandinavia, Inggris, Irlandia, Italia, Spanyol, dan Amerika Utara.Telah 

ditemukan juga di Danau St. Clair dan menyebar ke seluruh danau besar serta 

sungai besar di Amerika Utara, Pantai Barat California dan selanjutnya 

berekspansi ke belahan utara dan menyebar ke Amerika Selatan, Afrika 

Selatan, Australia, dan Selandia Baru. 

 

Dampak 

Mollusca ini bersifat agresif dan sangat invasif di perairan tawar seluruh 

dunia. Merubah komunitas plankton yang ada, menyebabkan berkurangnya 

jenis makanan yang dibutuhkan oleh ikan, sehingga menyebabkan jumlah 

populasi ikan sangat sedikit di sekitar tempat yang dihuni oleh mollusca ini. 

Mengganggu generator listrik, pintu air, bagian bawah kapal, dan benda lain 

yang didiaminya, karena pertumbuhannya sangat melimpah dan menempel 

pada substrat yang didiaminya. 
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Nama Ilmiah : Euglandina rosea 

Nama Umum : cannibal snail, rosy wolf snail. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  :  

Family  : Spiraxidae 

Genus  : Euglandina 

Species  : Euglandina rosea 

 

 

 

 

 

10.  Euglandina rosea 
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Deskripsi Umum 

Siput jenis ini mempunyai panjang cangkang 76 mm dan diameter 27,5 mm 

serta memiliki galur pertumbuhan pada cangkang yang cukup jelas. Cangkang 

sendiri berbentuk fusiform dan berwarna coklat, pada siput dewasa tubuhnya 

mencapai panjang sekitar 7-10 cm. 

 

Habitat 

Siput jenis Euglandina rosea biasanya ditemukan di pohon-pohon hutan, 

pinggir jalan, dan tanaman kota. 

 

Wilayah Endemik 

Euglandina roseahidup endemik di pantai timur selatan Amerika Serikat. Siput 

ini juga endemik di tenggara Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, 

South Carolina dan luas di Florida Keys termasuk 

 

Wilayah Penyebaran 

E. rosea telah menyebar ke berbagai Pulau Pasifik, kepulauan Samudra Hindia, 

Karibia, India, Taiwan, dan Jepang. 

 

Dampak 

Wilayah Pasifik memiliki keanekaragaman mollusca yang mayoritas bersifat 

endemik pada suatu pulau. Banyak spesies mollusca yang telah punah dengan 

jumlah 400 spesies di Pulau-Pulau sekitar Samudra.Keberadaan E. rosea dapat 

mengancam siput partula di Polinesia Perancis, spesies ini telah menyebar di 

Kepulauan Pasifik kecuali Kepulauan Hawaii. Spesies ini menjadi predator 

bagi spesies asli sehingga menimbulkan kerusakan terhadap habitat yang 

didiaminya. 
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Nama Ilmiah : Gemma gemma 

Nama Umum : Amethyst gem clam, gem clam 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Veneroida 

Family  : Veneridae 

Genus  : Gemma 

Species  : Gemma gemma 

 

 

 

 

 

11.  Gemma gemma 
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Deskripsi Umum 

Gemma gemma berukuran kecil dengan panjang 5 mm, warna cangkangnya 

beragam diantaranya berwarna putih kemerahan, ungu kemerahan atau 

magenta, ungu mengkilap. Permukaan halus dan licin dengan pertumbuhan 

garis halus. 

 

Habitat 

Habitat G. gemma berada di muara teluk dan tumbuh di pesisir intertidal dan 

subtidal. Spesies ini berada di pasir berlumpur dan mampu bertahan pada 

salinitas 13-28 ‰. Jenis kerang ini merupakan bagian dari komunitas bentik 

yang dapat menjadi filter terhadap suspensi yang ada. Pola migrasi dari 

kerang ini adalah migrasi pasif biasanya mereka bermigrasi ke daerah yang 

mempunyai densitas rendah. 

 

Wilayah Endemik 

Labrador, Kanada, sepanjang pantai barat bagian selatan Samudera Atlantik, di 

kedua pantai Florida, dan di sepanjang pantai Teluk Meksiko 

 

Wilayah Penyebaran 

Pantai Pasifik Amerika Utara dari Puget Sound di negara bagian Washington 

sampai ke San Diego, California. Distribusi di California penyebarannya ke 

muara dan teluk. 

 

Dampak 

Gemma gemma disebut juga dengan nama kerang permata yang telah 

berkembang dengan pesat penyebarannya mengalahkan populasi kerang asli 

seperti Nutricola tantilla dan Nutricola confusa. Namun dengan adanya 

kepiting hijau Eropa (Carcinus maenas) yang merupakan spesies yang sangat 

invasif menjadi predator bagi kerang asli dan telah mengurangi populasi 

kerang asli daerah tersebut. Biomassa dari fitoplankton telah mulai berkurang 

dengan kehadiran kerang permata ini dan mampu mengubah kondisi 

lingkungan. 
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Nama Ilmiah : Geukensia demissa 

Nama Umum : Atlantic ribbed marsh mussel, ribbed horsemussel, ribbed  

  mussel 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Mytiloida 

Family  : Mytilidae 

Genus  : Geukensia 

Species  : Geukensia demissa 

 

 

 

 

12.  Geukensia demissa 
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Deskripsi Umum 

Geukensia demissa mempunyai panjang rata-rata 10 -13 cm. Umbo terletak 

dijalur pertumbuhan yang dekat dengan ujung cangkang. Jaringan mengkilap 

dan tipis yang menutupi cangkang disebut dengan periostracum, biasanya 

berwarna coklat, coklat kekuningan, coklat tua atau hitam. Bagian cangkang 

yang berwarna keabu-abuan menunjukkan periostracum telah aus. Dinding 

bagian dalam dari spesies ini berwarna putih keperakan, putih kebiruan 

maupun ungu menuju pinggiran. Geukensia demissa berada di lumpur dengan 

ujung kepala berada dibawah menempel pada bagian belakang. 

 

Habitat 

G. demissa ditemukan di pantai Atlantik Amerika Utara di zona intertidal dan 

rawa-rawa. Spesies ini sering ditemukan hidup di cordgrass (Spartina foliosa) 

dan melimpah di pantai rawa. Menurut Baez et al. (2005), G. Demissa 

melimpah di muara dan perairan payau di Venezuella. Spesies ini mampu 

mentoleransi suhu air 56 °C, pada saat pasang surut spesies ini menutup 

cangkangnya untuk menghemat air 

 

Wilayah Endemik 

Quebec, Nova Scotia, Massachusetts, New York, Delaware, North Carolina, 

Connecticut, New Jersey, Florida (AS), Georgia (AS), dan South Carolina. 

 

Wilayah Penyebaran 

Texas, California, Mexico, dan Venezuela. 

 

Dampak 

Torchin et al. (2005) melaporkan distribusi, kelimpahan, dan biomassa 

Geukensia demissa di Estero de Punta Banda (EPB), di Pantai Pasifik Baja 

California Norte, Meksiko. Berdasarkan laporan yang ada bahwa spesies ini 

bersaing dengan bivalvia asli untuk mendapatkan tempat hidup dan bersaing 

untuk mendapatkan makanan. Terdapat hubungan yang positif antara 

Geukensia demissa dan cordgrass asli (S. foliosa) karena dengan kehadiran 

kerang ini dapat meningkatkan produksi dari cordgrass asli (S. foliosa), 

peningkatan cordgrass ini menurunkan habitat invertebrata. Kerang ini 

terancam punah di California, kerang ini dapat menjepit jari kaki dan paruh 

burung kecil sehingga menyebabkan kematian pada burung. 
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Nama Ilmiah : Helix aspersa 

Nama Umum :  

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda  

Ordo  : Helicoidea 

Family  : Helicidae 

Genus  : Helix 

Species  : Helix aspersa 

 

 

 

 

 

13.  Helix aspersa 
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Deskripsi Umum 

Helix aspersa dewasa memiliki cangkang yang keras dengan panjang tubuh 25-

35 mm dan panjang cangkang 25-40 mm memiliki 4 atau 5 whorls pada 

cangkangnya. Cangkangnya memiliki corak  garis-garis warna kuning, bintik-

bintik, maupun goresan sedangkan tubuhnya berwarna coklat gelap. 

Tubuhnya lembut dan berlendir, tubuh dimasukkan dalam cangkang ketika 

dalam kondisi berbahaya. Selama musim kering dan dingin, lubang cangkang 

ditutup dengan membran tipis dan lendir sebagai epiphragm untuk membantu 

mempertahankan kelembaban. Helix aspersa dapat hidup pada suhu rendah -

5°C atau 23°F, mantelnya memiliki kemampuan yang unik yaitu mengubah 

permeabilitas terhadap air. Antena pada kepala berfungsi sebagai sensor 

cahaya, mulut terletak di bawah tentakel yang berisi radula achitinous untuk  

mengikis dan memanipulasi makanan. 

 

Habitat 

Bekicot bersifat herbivora yang memakan segala jenis tumbuhan seperti: 

tanaman buah-buahan, sayuran, bunga, dan sereal. Bekicot menjadi 

kompetitor bagi hewan lain seperti mamalia kecil, burung, kadal, katak, lipan, 

dan serangga. Spesies ini juga dijadikan indikator suatu lingkungan tercemar 

karena cangkangnya dapat mengendapkan logam berat yang beracun. 

 

Wilayah Endemik 

Inggris, Italia, Perancis, sepanjang perbatasan Laut Mediterania dan Laut 

Black. 

 

Wilayah Penyebaran 

Argentina, Australia, Kanada, Chili, Haiti, Selandia Baru, Meksiko, Afrika 

Selatan, Amerika Serikat dan pulau-pulau Atlantik. 

 

Dampak 

Helix aspersa bersifat herbivora biasanya berada di kebun dan padang rumput. 

Spesies ini menjadi kompetitor dalam mendapatkan makanan untuk spesies 

asli daerah tersebut, memakan tanaman asli yang langka seperti Bromus 

carinatus, menjadi vektor penyakit Phytophthora citrophthora yang dapat 

menyebabkan penyakit Phytophthora cabang kanker (PBC) pada tanaman 

jeruk di Spanyol. 
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Nama Ilmiah : Ilyanassa obsoleta 

Nama Umum : black dog whelk, common mudsnail, eastern mud nassa,  

eastern mud whelk, eastern mudsnail, mud basket snail, 

mud dog whelk, obsolete basket snail, worn-out dog whelk. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Neogastropoda 

Family  : Nassariidae 

Genus  : Ilyanassa 

Species  : Ilyanassa obsoleta 

 

 

 

14.  Ilyanassa obsoleta 
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Deskripsi Umum 

Easternmudsnail (Ilyanassa obsoleta) adalah gastropoda prosobranch dengan 

cangkang berbentuk kerucut berwarna hitam atau coklat tua dengan panjang 

sekitar 1,5 – 3cm yang terdiri dari 5 – 6uliran. Sebagai siput, Ilyanassa obsoleta 

merangkak di atas permukaan lumpur, meninggalkan jejak beralur pada 

bagian belakang dan ketika gelombang biasanya mereka keluar dari liang di 

bawah permukaan untuk menghindari kekeringan.  

 

Habitat 

Eastern mudsnail (Ilyanassa obsoleta) dapat ditemukan di habitat muara dan 

zona intertidal. Mereka lebih senang hidup di perairan payau dan melekat 

pada substrat yang memiliki nutrisi yang berlimpah. Hidup dalam  salinitas 

10-32 ppt dan suhu air 13-22 ° C. 

 

Wilayah Endemik 

Pantai Atlantik Amerika Utara dariChaleurBay, dan New Brunswickke Pantai 

Utara Florida 

 

Wilayah Penyebaran 

Pantai Pasifik Amerika Utara di San Francisco Bay, Willard Bay, dan Boundary 

Bay 

 

Dampak 

Merupakan jenis invasif yang telah mendominasi populasi jenis Horn snail 

(Cerithidea californica), yang mengkonsumsi telur dan larva dari horn snail 

tersebut. 
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Nama Ilmiah : Limnoperna fortunei 

Nama Umum : golden mussel 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Mytiloida 

Family  : Mytilidae 

Genus  : Limnoperna 

Species  : Limnoperna fortunei 

 

 

 

 

 

15.  Limnoperna fortunei 
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Deskripsi Umum 

Limnoperna fortunei atau dikenal dengan nama golden mussel adalah 

mytilidepifaunal yang dapat tumbuh dengan panjang sekitar 45 milimeter tapi 

pada umumnya berukuran 20 sampai 30 milimeter. Warna umumnya cokelat 

keemasan dimana  mantel menyatu di sisi dorsal dan shell melekat ke substrat 

dengan benang byssal. 

 

Habitat 

Merupakan spesies air tawar yang mampu mentolerir salinitas sampai 3 ppt. 

Mendiami daerah beriklim sedang dan subtropis. Spesies yang hidup di bawah 

paparan permanen tidak mampu bertahan hidup lebih dari 120 jam 

sementara jika dalam keadaan basah setiap hari mampu bertahan hidup  

hingga 168 jam. Kerang kecil mencapai kematian hingga 100% sebelum  

mencapai ukuran yang lebih besar. 

 

Wilayah Endemik 

China dan Asia Tenggara 

 

Wilayah Penyebaran 

HongKong, Jepang, Taiwan, dan Amerika, di manaspesies ini ditemukan  

disemuasungai besar diCekunganPlata(Argentina) danGuaibaBasin. Kerang ini 

juga telah ditemukan di Uruguay, Bolivia, dan Brasil. 

 

Dampak 

Jenis ini sangat cepat berkembang biak dan mendominasi wilayah bentik 

(dasar) perairan, sehingga mengakibatkan perubahan substrat yang ada pada 

dasar perairan. Mengakibatkan perubahan jenis makanan seperti fitoplankton 

dan zooplankton yang ada, dan juga dapat menyebabkan kematian pada ikan 

akibat kekurangan pasokan oksigen akibat jumlah dari kerang tersebut yang 

sangat tidak terkendali. 
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Nama Ilmiah : Littorina littorea 

Nama Umum : Common periwinkle 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Littorinoidea 

Family  : Littorinidae 

Genus  : Littorina 

Species  : Littorina littorea 

 

 

 

 

 

16.  Littorina littorea 
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Deskripsi Umum 

Littorina littorea merupakan periwinkle Inggris terbesar dengan shell 

mencapai ketinggian maksimum 52mm. Shell berbentuk kerucut tajam dengan 

puncak runcing dan memahat permukaan. Warna berkisar dari abu-abu, 

hitam, coklat, dan merah tapi umumnya berwarna hitam atau abu-abu gelap 

kecoklatan dan biasanya bermotif spiral baris gelap. Bagian dalam shell 

memiliki warna coklat. L. littorea adalah omnivora, gastropoda intertidal 

terutama pada ganggang grazer, tetapi juga memakan invertebrata kecil 

seperti larva teritip. Mereka menggunakan radulae mereka untuk mengikis 

ganggang dari batu. 

 

Habitat 

L. littoreaterdistribusi secara luas pada pantai berbatu dari pantai ke atas 

sublittoral. Mereka juga dapat ditemukan di habitat berpasir atau berlumpur 

seperti muara dan substrat berlumpur. Spesies ini cukup toleran terhadap air 

payau. 

 

Wilayah Endemik 

Eropa 

 

Wilayah Penyebaran 

Amerika Utara 

 

Dampak 

Merupakan jenis mollusca yang berkembang biak dengan cepat dan 

mendominasi suatu populasi dan dapat hidup di air tawar dan laut. 
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Nama Ilmiah : Musculista senhousia 

Nama Umum : Asian date mussel, asian mussel, cuckoo mussel, date 

mussel, green bagmussel, green mussel, hototogisu, 

Japanese mussel, senhouse mussel, Senhouse's mussel. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Mytiloida 

Family  : Mytilidae 

Genus  : Musculista 

Species  : Musculista senhousia 

 

 

 

17.  Musculista senhousia 
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Deskripsi Umum 

Musculista senhousia merupakan kerang mytilid asli Asia timur yang dapat 

tumbuh dengan cepat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan habitat 

yang ditandai melalui pembangunan tikar byssal pada permukaan sedimen 

lunak. Musculista senhousia adalah kerang kecil dengan panjang maksimum 

sekitar 30mm, namun pada umumnya mempunyai panjang 10– 25mm dan 

lebar sampai 12 mm. Memiliki kulit tipis halus, yang berwarna hijau zaitun 

dengan bagian dalam berwarna coklat, dengan garis-garis radial gelap atau 

tanda zigzag.  

 

Habitat 

Musculista senhousia adalah spesies oportunistik yang dapat ditemukan dari 

intertidal sampai habitat subtidal dengan kedalaman 20m dan substrat lunak 

atau keras. Mereka lebih suka hidup berkelompok pada substrat yang lembut, 

dan mampu menjadi fouling pada tiang dermaga dan struktur buatan manusia. 

M. senhousia adalah spesies yang sangat adaptif, dan mampu mentolerir 

salinitas rendah. 

 

Wilayah Endemik 

Federasi Rusia, Republik Demokratik RakyatKorea, Republik Korea, Jepang, 

Cina, dan Singapura. 

 

Wilayah Penyebaran 

Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, SelandiaBaru, Australia, Israel, Mesir, 

Perancis, Italia, Slovenia, Tanzania, Madagaskar. 

 

Dampak 

Kerang ini mendominasi wilayah bentik suatu perairan dan berpotensi 

menghilangkan spesies kerang asli. Berkembang biak dengan sangat cepat. 

Hidup didasar perairan dengan membentuk suatu rantai (lingkaran) yang 

sangat padat, dan kerang ini dapat menyebabkan berubahnya ekosistem alami, 

terutama untuk kerang-kerang lain yang ada diperairan tersebut.Kerang ini 

berpotensi memberikan dampak racun berupa sulfida, akibat akumulasi dari 

sisa metabolisme. Selain merugikan terhadap kerang lain yang ada, kerang 

musculista ini juga merugikan pertumbuhan ganggang laut yang mendiami 

wilayah sekitarnya.  
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Nama Ilmiah : Mya arenaria 

Nama Umum : Soft shell clam, steamer clam,long necked clam, nannynose, 

sand gaper. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Myoida 

Family  : Myidae 

Genus  : Mya 

Species  : Mya arenaria 

 

 

 

 

18.  Mya arenaria 
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Deskripsi Umum 

Mya arenaria (soft shell clam) memiliki distribusiglobal besar, terutama 

karena adaptasi terhadapberbagai lingkungan. Spesies kerang air asin 

konsumsi ini berasal dari Family Myidae. Mya arenaria dapat tumbuh dengan 

panjang antara 10–15cm dan lebar 8–19 cm, dengan shell didominasi warna 

putih juga ada yang berwarna abu-abu pucat, yang bisa bervariasi tergantung 

pada sedimen liang. Shell tipis dan rapuh, bulat di depan dan membentuk titik 

dieng sel belakang. Eksterior shell kasar dan memiliki cincin konsentris 

merata. Spesies ini memiliki karbonat shell kalsium, yang sangat tipis dan 

mudah pecah.  

 

Habitat 

Mya arenaria sering ditemukan di perairan payau, muara, dan habitat laut. M. 

arenaria dapat ditemukan 20-30cm di bawah permukaan tanah. Mereka lebih 

memilih tanah berpasir dengan preferensi untuk campuran pasir-lumpur 

dengan beberapa kerikil. Dapat ditemukan di zona intertidal atas kezona 

intertidal bawah, zona subtidal, dan bahkan di perairan dalam, hingga 190 m 

di bawah permukaan laut. Spesies ini dapat bertahan pada suhu antara-2dan 

28° Celcius, dengan suhu optimal antara 6-14 0Celsius. Konsentrasi salinitas 

yang optimal adalah antara 25-35 ppt. Soft-shell kerang juga sangat toleran 

terhadap lingkungan anaerobik dan dapat bertahan hidup dalam lingkungan 

anaerobik hingga 8hari. 

 

Wilayah Endemik 

Mya arenaria adalah kerang endemik di pantai timur dari Labrador Amerika 

Utara. 

 

Wilayah Penyebaran 

M. Arenaria dilaporkan di banyak bagian Eropa: Laut Baltik, Denmark, Estonia, 

Finlandia, Jerman, Islandia, Latvia, Lithuania, Norwegia, Polandia Svalbard dan 

Jan Mayen dan Swedia, Inggris, Spanyol. 

 

Dampak 

Mya arenaria bersaing dengan spesies lain yang menyebabkan perubahan 

abiotik. Dampak ekologis lainnya M. arenaria termasuk interaksi bentik-

pelagis, bioakumulasi, dominasi masyarakat, dan perubahan habitat. 
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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 : Mytilopsis leucophaeata 

Nama Umum :  

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Veneroida 

Family  : Dreissenidae 

Genus  : Mytilopsis 

Species  : Mytilopsis leucophaeata 

 

 

 

 

 

19.  Mytilopsis leucophaeata 
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Deskripsi Umum 

Mytilopsis leucophaeata adalah dreissenid, kerang kerangan yang biasanya 

mencapai 22 hingga 25 mm. Memiliki cangkang tebal, periostractum rugrose 

mempunyai cangkang berwarna coklat tua pada ukuran  dewasa  dan 

berwarna krem pada spesimen yang muda. Spesies ini biasanya memiliki 

"garis-garis zebra" dan zig-zag pola remaja. Bagian dalam cangkang          

M. leucophaeata berwarna abu-abu dan memiliki myophore, piring di 

anterior dengan apophysis, gigi segitiga kecil.  M. leucophaeata adalah spesies 

epifaunal yang melekat pada substrat keras dengan benang byssal. 

 

Habitat/Ekologi 

Mytilopsis leucophaeata adalah mollusca asli Teluk Meksiko dan bagian dari 

Amerika Utara pantai Atlantik yang telah menginvasi Eropa dan lokasi non-asli 

Amerika Utara. Mytilopsis leucophaeata umumnya mendiami oligohaline ke 

mesohaline muara lingkungan. Spesies ini sangat euryhaline dan juga cukup 

eurythermic, dari data yang ada tercatat mampu hidup pada salinitas 0-25 ‰ 

dengan kisaran optimal 0,75 - 20,9 ‰. Juga cukup toleran terhadap suhu dan 

dapat mentolerir suhu dari 6,8°C hingga 37°C, namun kisaran optimal di mana 

reproduksi terjadi adalah antara 15°C hingga 27°C. Mollusca ini melekat 

pada substrat buatan dan  alam termasuk batu, puing-puing kayu, tiram, 

saluran, botol, dinding-dinding batu, tiang kayu dan struktur lainnya.  

 

Wilayah Endemik 

Teluk Meksiko danbagianUtarapantai AtlantikAmerika 

 

Wilayah Penyebaran 

Amerika Utara danEropa, termasuk Belgia, Finlandia, Perancis, Belanda, 

Spanyol, Ukraina, dan Wales. 

 

Dampak 

Mytilopsis leucophaeata adalah spesies biofouling yang biasanya mengganggu 

sistem air pendingin di industri dan listrik. Reproduksi yang cepat di 

lingkungan yang ideal mengakibatkan populasi menjadi sangat padat yang 

menyumbat intake air dan dapat merusak atau menyebabkan kegagalan 

sistem. Selain biofouling, populasi padat M. leucophaeata mampu mengubahe 

kosistem 
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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 : Mytilopsis sallei 

Nama Umum : black striped mussel, caribbean black-striped false mussel,  

caribbean black-striped mussel, false mussel, santo domingo 

false mussel. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Veneroida 

Family  : Dreissenidae 

Genus  : Mytilopsis 

Species  : Mytilopsis sallei 

 

 

 

20.  Mytilopsis sallei 
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Deskripsi Umum 

Mytilopsis sallei yang umumnya dikenal dengan nama kerang bergaris hitam, 

merupakan spesies oportunistik yang ditemukan di perairan dangkal 

intertidal. Kerang jenis ini memiliki dampak yang mirip seperti kerang zebra 

Dreissena polymorpha. Mytilopsis sallei adalah spesies fouling yang dapat 

membentuk monokultur padat dan dapat mengakibatkan penurunan 

substansial dalam keanekaragaman hayati. Mytilopsis sallei adalah kerang 

berukuran kecil dengan ukuran panjang 8 -25 mm, lebar maksimum 9,68 mm 

dan ketinggian maksimum 12,58 mm. Memiliki warna cangkang yang 

bervariasi mulai dari warna hitam sampai terang dengan beberapa individu 

kecil yang memiliki cahaya dan pola gelap zig-zag. Mytilopsis sallei hidup 

berkelompok dan sangat jarang terlihat sebagai satu individu. 

 

Habitat/Ekologi 

Mytilopsis sallei memiliki toleransi yang sangat luas terhadap temperatur, 

salinitas dan kadar oksigen. Kerang jenis ini juga memiliki tingkat 

pertumbuhan yang cepat dan kesuburan yang tinggi. Di habitat aslinya, M. 

sallei adalah penghuni permukaan perairan terlindung, misalnya laguna pantai 

yang dangkal, sedangkan di habitat introduksi, kerang jenis ini ditemukan di 

perairan intertidal dangkal, pada kisaran suhu 10-35 ° C dan salinitas 0-27 ppt, 

dan lebih banyak ditemukan pada struktur buatan manusia. 

 

Wilayah Endemik 

Samudra Atlantik, Amerika Tengah, Guatemala, Amerika Serikat (AS) 

 

Wilayah Penyebaran 

Australia, Fiji, Hong Kong, India, Jepang, Singapura, Taiwan. 

 

Dampak 

Mytilopsis sallei adalah spesies yang sangat produktif dan subur. Secara 

ekologis mirip dengan kerang zebra Dreissena polymorpha. Kerang jenis ini 

merupakan organisme fouling yang sering ditemukan pada dermaga dan 

struktur bangunan lepas pantai, pemberat kapal dan usaha budidaya laut. 
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Nama Ilmiah : Mytilus galloprovincialis 

Nama Umum : bay mussel, blue mussel, mediterranean mussel 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Mytiloida 

Family  : Mytilidae 

Genus  : Mytilus 

Species  : Mytillus galloprovincialis 

 

 

 

 

 

21.  Mytilus galloprovincialis 
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Deskripsi Umum 

Mytilus galloprovincialis terlhat berwarna biru gelap atau cokelat sampai 

hampir berwarna hitam. Memiliki bentuk cangkang yang bervariasi di setiap 

wilayah, tetapi pada umumnya bentuk cangkang tersebut adalah di satu sisi 

tepi cangkang berakhir dengan umbo yang runcing dan sedikit ditekuk 

sementara di sisi lainnya dibulatkan. Bisa tumbuh maksimal sampai dengan 

ukuran 15 cm dengan ukuran rata-rata 5-8 cm. 

 

Habitat/Ekologi 

Kerang Mytilus galloprovincialis pada umumnya dapat ditemukan di pantai 

berbatu dengan dasar berpasir. 

 

Wilayah Endemik 

Aljazair, Australia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Mesir, Eropa, 

Perancis, Yunani, Italia, Libia, Makedonia, Maroko, Portugal, Rumania, Federasi 

Rusia, Spanyol, Tunisia, Turki, Ukraina. 

 

Wilayah Penyebaran 

Afrika, Australia, Kanada, Hong Kong, Irlandia, Jepang, Korea, Republik Korea, 

Laut Tengah, Meksiko, Namibia, Belanda, Amerika Utara, Afrika Selatan, 

Inggris Raya (UK), Amerika Serikat (AS). 

 

Dampak 

Mytilus galloprovincialis merupakan kerang yang bisa mendominasi suatu 

habitat karena kerang jenis ini bisa tumbuh dengan cepat, toleran terhadap 

berbagai kondisi lingkungan perairan bahkan kerang ini masih bisa hidup 

walaupun tidak terendam air dalam waktu yang cukup lama. 
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Nama Ilmiah :Ostrea edulis 

Nama Umum :common oyster, edible oyster, european flat oyster,  

 european oyster. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Ostreoida 

Family  : Ostreidae 

Genus  : Ostrea 

Species  : Ostrea edulis 

 

 

 

 

22.  Ostrea edulis 
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Deskripsi Umum 

Ostrea edulis adalah jenis jenis kerang yang dapat tumbuh hingga mencapai 

ukuran 20 cm dan dapat hidup sampai dengan 20 tahun. Memiliki permukaan 

cangkang yang kasar dengan dua sisi yang berbeda. Permukaan dalam halus 

mengkilap berwarna putih atau abu-abu kebiruan dengan beberapa bintik 

biru gelap. 

 

Habitat 

Ostrea edulis hidup di wilayah perairan muara sampai di wilayah pesisir. 

Menyukai substrat perairan berlumpur, berbatu, pasir berlumpur, dan lumpur 

keras.  

 

Wilayah Endemik 

Kroasia, Denmark, Eropa, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Laut 

Tengah, Maroko, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Ukraina, dan 

Inggris. 

 

Wilayah Penyebaran 

Australia, Kanada, Fiji, Israel, Jepang, Mauritius, Namibia, Selandia baru, Afrika 

Selatan, Tonga, dan Amerika Serikat (AS) 

 

Dampak 

Kerang jenis ini diketahui sebagai inang dari parasit Bonamia ostrea yang 

membawa penyakit bonamiosis. 
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Nama Ilmiah :Perna perna 

Nama Umum :brown mussel, mexilhao mussel 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Mytiloida 

Family  : Mytilidae 

Genus  : Perna 

Species  : Perna perna 

 

 

 

 

 

23.  Perna perna 
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Deskripsi Umum 

Perna perna umumnya dikenal sebagai kerang coklat, bisa tumbuh hingga 

mencapai ukuran maksimum 90 mm di zona intertidal dan ukuran maksimum 

120 mm di zona sublittoral. Kerang jenis ini merupakan kerang yang baru-

baru ini menyerang Amerika Utara, sekitar Teluk Meksiko. Gangguan yang 

dapat ditimbulkan terjadi pada sistem pendinginan air untuk pembangkit 

listrik dan dapat mengubah struktur fisik habitat. Perna perna adalah spesies 

yang dapat dimakan dan telah diketahui menyebabkan keracunan kerang 

paralitik (PSP) kepada mereka yang mengkonsumsi kerang yang 

terkontaminasi. 

 

Habitat 

Di Teluk Meksiko, Perna perna telah ditemukan sebagai spesies biofouling 

yang hidup di dermaga, pelampung navigasi, platform minyak, bangkai kapal 

dan substrat keras buatan lainnya, serta pantai berbatu alam. Kerang ini dapat 

tumbuh pada kisaran suhu 7,5 oC sampai dengan 30 oC dengan toleransi kadar 

salinitas untuk kerang dewasa berkisar 19-44 ppt dan di Texas telah 

ditemukan kerang Perna perna yang hidup pada kisaran salinitas 15-50ppt. 

 

Wilayah Endemik 

Brazil, India, Madagaskar, Laut Tengah, Mozambik, Afrika Selatan, Sri Lanka, 

Uruguay, Venezuela 

 

Wilayah Penyebaran 

Samudra Atlantik, Meksiko, Amerika Serikat (AS) 

 

Dampak 

Perna perna merupkan organisme fouling yang menempel pada berbagai 

substrat di laut. Kerang jenis ini bisa menenggelamkan pelampung navigasi 

yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran. Di Venezuela, kerang ini 

diketahui memiliki racun PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) yang melebihi 

ambang batas keamanan internasional.  
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Nama Ilmiah :Perna viridis 

Nama Umum :asian green mussel, green mussel 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Mytiloida 

Family  : Mytilidae 

Genus  : Perna 

Species  : Perna viridis  

 

 

 

 

 

24.  Perna viridis 
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Deskripsi Umum 

Perna viridis adalah kerang yang hidup dan tersebar luas di wilayah Asia-

Pasifik. Kerang ini berukuran cukup besar, dengan panjang 80-100 mm dan 

ukuran maksimal hingga mencapai 165 mm. Cangkang memiliki permukaan 

eksterior yang mulus dan ditandai dengan garis pertumbuhan konsentris serta 

marjin ventral sedikit cekung. Permukaan cangkang bagian dalam halus 

dengan warna hijau kebiruan dan memiliki benang byssal untuk menempel 

pada substart keras. 

 

Habitat 

Perna viridis umumnya ditemukan di habitat muara dan laut dengan menghuni 

zona intertidal, subtidal dan estuaria dengan salinitas tinggi. Perna viridis 

menempel pada berbagai substrat keras yang terendam di laut. Perna 

viridisdapat hidup dalam rentang salinitas dan suhu perairan yang tinggi dan 

dapat membentuk suatu populasi padat (hingga 35.000 ekor per meter 

persegi) pada berbagai struktur substrat termasuk kapal, dermaga, peralatan 

budidaya, pelampung dan substrat keras lainnya.  

 

Wilayah Endemik  

Asia, Cina, Hong Kong, Wilayah Indo-Pasifik, Malaysia, Pilipina. 

 

Wilayah Penyebaran 

Samudra Atlantik, Australia, Jamaika, Amerika Utara, Trinidad and Tobago, 

Amerika Serikat (AS), Venezuela 

 

Dampak 

Perna viridis dapat dengan cepat membentuk koloni padat dalam berbagai 

kondisi lingkungan. Dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya 

menyebabkan pengotoran biologis pada lambung kapal dan penyumbatan 

dalam pipa bawah laut. Fouling menciptakan kebutuhan untuk meningkatkan 

pemeliharaan dan jika tidak dilakukan secara teratur dapat menyebabkan 

penurunan efisiensi bahan bakar. Perna viridis juga mampu bersaing dengan 

banyak spesies fouling lain, menyebabkan perubahan struktur komunitas dan 

hubungan trofik. Cara spesies ini telah dikenal di seluruh dunia melalui lalu 

lintas kapal dengan menempel pada pemberat kapal dan lambung kapal.  
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Nama Ilmiah : Pomacea canaliculata 

Nama Umum : apple snail, channeled apple snail, golden apple snail, golden  

kuhol, miracle snail 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Mesogastropoda 

Family  : Ampullariidae 

Genus  : Pomacea 

Species  : Pomacea canaliculata 

 

 

 

 

25.  Pomacea canaliculata 
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Deskripsi Umum 

Pomacea canaliculata adalah siput air tawar rakus yang memakan berbagai 

tanaman air seperti teratai, talas dan lain sebagainya. Diperkenalkan secara 

luas dari habitat asli di Amerika Selatan melalui perdagangan akuarium dan 

sebagai sumber makanan manusia. Siput jenis ini memiliki warna kecoklatan 

atau kehijauan dan siput yang biasa dipelihara di akuarium berwarna kuning 

cerah keemasan. Telur berwarna merah muda cerah dan biasanya ditemukan 

menempel pada permukaan padat diatas permukaan air seperti vegetasi di 

sekitar perairan atau benda keras. 

 

Habitat 

Pomacea canaliculata tersebar luas di danau, kolam dan rawa-rawa di habitat 

endemik dari Inferior Basin Amazon dan Basin Plata. Mollusca jenis ini tetap 

berada di bawah permukaan air pada siang hari atau bersembunyi di vegetasi 

dekat permukaan air. Siput ini lebih aktif pada malam hari, dan meninggalkan 

air untuk mencari makanan. Tingkat aktivitas siput jenis ini sangat bervariasi 

sesuai dengan kondisi suhu perairan. Pada suhu 18 °C mereka hampir tidak 

bergerak, ini kontras dengan suhu yang lebih tinggi misalnya 25 °C. Namun 

demikian, Pomacea canaliculata lebih tahan terhadap suhu yang lebih rendah 

daripada kebanyakan siput lainnya dari genus Pomacea. 

 

Wilayah Endemik  

Argentina, Bolivia, dan Paraguay. 

 

Wilayah Penyebaran 

Kamboja, Cina, Republik Dominika, Guam, Hong Kong, Indonesia, Jepang, 

Republik Korea, Laos, Malaysia, Papua Nugini, Pilipina, Singapura, Sri Lanka, 

Taiwan, Thailand, Amerika Serikat (AS), dan Vietnam. 

 

Dampak 

Pomacea canalicualata merupakan hama yang serius di banyak negara Asia 

Tenggara. Di Filipina, dianggap hama padi nomor satu dan telah menyebabkan 

kerugian ekonomi yang besar. Pomacea canaliculata dapat menyebar dengan 

cepat di daerah pertanian sampai lahan basah dan sistem air tawar alam 

lainnya. Dampak potensial ini bisa melibatkan kerusakan vegetasi air asli yang 

mengarah ke modifikasi habitat yang serius, serta interaksi yang kompetitif 

dengan fauna perairan asli, termasuk siput endemik yang hidup di habitat asli. 
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Nama Ilmiah : Pomacea insularum 

Nama Umum : channeled apple snail, island apple snail. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Mesogastropoda 

Family  : Ampullariidae 

Genus  : Pomacea 

Species  : Pomacea insularum 

 

 

 

 

 

26.  Pomacea insularum 
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Deskripsi Umum 

Apple snails (Pomacea spp.) merupakan spesies asing (non indigenous) bagi 

beberapa negara di dunia. Keong ini merupakan konsumen penting tanaman 

air di habitat lahan basah  dangkal dengan tingkat pertumbuhan cepat dan 

potensi reproduksi yang besar. Faktor-faktor tersebut menyebabkan hewan 

ini menjadi sangat invasif. Cangkang apple snails berbentuk bulat dan 

umumnya memiliki belang berwarna coklat, hitam, dan kekuningan. Pola 

warnanya sangat bervariasi, terdapat warna albino dan emas (R. Howells Pers 

Comm, seperti dikutip dalam Benson 2010). Apple snails (Pomacea) dapat 

mencapai ukuran sebesar apel atau mencapai panjang 150 mm. Keong ini 

meletakkan telurnya di dalam koloni besar berwarna pink cerah. 

 

Habitat 

Apple snails (Pomacea) umumnya hidup di perairan berarus lambat atau 

tergenang di rawa-rawa dataran rendah, saluran irigasi, kolam, danau dan 

sungai, dan hal tersebut merupakan adaptasi awal untuk hidup di habitat 

tanaman pertanian lahan basah seperti padi dan keladi. Island apple snail 

terdapat pada perairan lotik di habitat asli mereka. Hal ini merupakan 

ancaman bagi lingkungan perairan tawar dangkal tempat spesies ini 

dintroduksi. Lahan basah dan danau dangkal yang dikelilingi oleh tumbuhan 

besar yang bermunculan, terutama keladi liar, merupakan tempat penempelan 

telur (oviposisi) yang ideal bagi island apple snail. Tingkat toleransi yang 

lebih tinggi terhadap musim dingin dengan suhu rendah membuat Island 

apple snail memiliki kemampuan menyebar di perairan lebih tinggi 

dibandingkan keong invasif lainnya di Texas, Amerika Serikat. 

 

Wilayah Endemik  

Penyebaran daerah asli dari island apple snail meliputi daerah beriklim hangat 

di Amerika Selatan, Argentina, Brasil dan Bolivia, dan mungkin Uruguay dan 

Paraguay. 

 

Wilayah Penyebaran 

Keong ini ditemukan di Amerika Utara, dan menjadi menginvasi sistem 

perairan dangkal di bagian tenggara Amerika Serikat, termasuk Everglades di 

Florida. Populasi Island apple snail yang reproduktif dan berpotensi invasif 

ditemukan di Texas, Alabama, Georgia, dan Florida. 
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Dampak 

Beberapa spesies Pomacea menjadi hama pertanian yang serius bagi tanaman 

lahan basah. Pomacea insularum merupakan hama pertanian yang signifikan 

khususnya pada tanaman padi dan talas di Asia Tenggara, Jepang, Republik 

Dominika, Hawaii, dan Filipina. Dampak bagi kesehatan manusia adalah 

Pomacea insularum merupakan inang perantara untuk lungworm tikus 

(Angiostrongylus cantonensis) yaitu suatu nematoda yang dapat menyebabkan 

meningitis pada manusia. 
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Nama Ilmiah : Potamocorbula amurensis 

Nama Umum : amur river clam, amur river corbula, asian bivalve, asian  

   clam, brackish-water corbula, chinese clam, marine clam. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Myoida 

Family  : Corbulidae 

Genus  : Potamocorbula 

Species  : Potamocorbula amurensis 

 

 

 

 

27.  Potamocorbula amurensis 
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Deskripsi Umum 

Potamocorbula amurensis merupakan spesies asli Jepang, Cina dan Korea. 

Hewan suspension-feeding ini dikenal dengan nama Kerang Cina atau Kerang 

Asia (Asian atau Chinese clam). Ukuran Potamocorbula amurensis dapat 

tumbuh mencapai panjang 2-3 cm. Umumnya kerang ini berwarna putih, 

cokelat atau kuning. Pada cangkang eksternal tidak terdapat ciri khusus. 

Cangkangnya tipis dan licin, dengan cangkang yang satu sedikit lebih panjang 

dari yang lain. Pada kerang yang lebih tua muncul keriput pada permukaan 

cangkang. Siphon inhalent dan exhalent berwarna coklat dan berukuran 

pendek. P. amurensis menguburkan dirinya dalam sedimen di dasar laut dan 

hanya memperlihatkan 1/2 sampai 2/3 dari cangkangnya di atas sedimen 

untuk memperoleh makan. 

 

Habitat 

Potamocorbula amurensis memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap 

lingkungan. Hewan ini ditemukan di sebagian besar wilayah perairan tawar 

sampai dengan perairan dengan salinitas tinggi. Kerang ini juga ditemukan di 

perairan tropis sampai dengan perairan bersuhu dingin. Sebagian besar 

ditemukan di zona subtidal.  Kerang ini juga ditemukan di zona intertidal.  

P. amurensis hidup pada semua jenis sedimen: lumpur, gambut, tanah liat, 

pasir dan paling banyak ditemukan di sedimen jenis campuran lumpur dan 

pasir. Kemampuan bertahan hidup di lingkungan tercemar yang dimiliki 

kerang ini, memudahkannya dalam melakukan invasi ke berbagai wilayah 

geografis dan habitat. 

 

Wilayah Endemik  

Penyebaran daerah asli kerang ini adalah Jepang, China dan Korea.  

 

Wilayah Penyebaran 

Penyebaran daerah asing kerang ini adalah Teluk San Francisco di Amerika 

Serikat. 
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Dampak 

Potamocorbula amurensis merupakan penyebab gangguan biologis utama 

dengan dampak ekologis yang signifikan. Introduksi P. amurensis ke Teluk San 

Francisco di California telah menyebabkan perubahan dramatis terhadap 

sedimen halus di wilayah tersebut. Hewan ini dianggap sebagai penyebab 

jatuhnya beberapa perikanan komersial akibat menurunnya keragaman dan 

kelimpahan spesies benthik di wilayah tersebut. P. amurensis mengkonsumsi 

sejumlah besar phytoplankton dan zooplankton sehingga mengubah 

ekosistem yang ada, dan mengakibatkan banyak spesies benthik tidak 

mendapatkan makanan yang cukup untuk pertumbuhannya. P. amurensis juga 

merupakan spesies dominan di teluk. P. amurensis mencapai 95% dari 

biomassa di beberapa daerah, sehingga mengurangi jumlah ruang yang 

tersedia bagi spesies lain untuk tumbuh dan berkembang biak.   
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Nama Ilmiah : Potamopyrgus antipodarum 

Nama Umum : jenkin's spire shell, new zealand mudsnail. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Littorinimorpha 

Family  : Hydrobiidae 

Genus  : Potamopyrgus 

Species  : Potamopyrgus antipodarum 

 

 

 

 

 

28.  Potamopyrgus antipodarum 
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Deskripsi Umum 

Potamopyrgus antipodarum dikenal dengan nama New Zealand mudsnail.                

P. antipodarum merupakan keong air yang berukuran sangat kecil. 

Cangkangnya terdiri dari 5 sampai 6 ulir dengan arah putaran ke kanan 

(dekstral), dan berwarna seperti tanduk atau coklat muda sampai coklat tua. 

Hewan ini memiliki operkulum yang menutupi aperture cangkangnya. Panjang 

rata-rata P. antipodarum mencapai 4-6 mm di habitat asing namun dapat 

mencapai panjang 12 mm di habiatat aslinya. 

 

Habitat 

Potamopyrgus antipodarum merupakan spesies yang sangat toleran dan 

mampu hidup di berbagai kondisi perairan. Hewan ini hidup di berbagai 

habitat termasuk sungai, danau, muara, waduk, laguna, kanal, selokan, dan 

bahkan tangki air. Keong ini ditemukan pada kedalaman 4-25 meter, bahkan 

45 meter, akan tetapi lebih sering ditemukan di zona pesisir dan kedalaman 

10 m. P. antipodarum memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai 

kisaran suhu, salinitas, kondisi tropik, kondisi air, dan kecepatan arus air. 

Hewan ini dapat hidup di substrat pasir, lumpur, beton, vegetasi, bebatuan, 

dan kerikil. Kepadatan tertinggi ditemukan pada lingkungan dengan 

produktivitas primer tinggi, suhu konstan, substrat bebatuan bulat (cobble), 

dan aliran air  konstan. Batas suhu  atasnya adalah  sekitar 28 °C dan batas 

bawahnya adalah sekitar titik beku. Keong ini dapat bereproduksi pada 

salinitas 0-15 ppt dan dapat menoleransi kadar salinitas 30-35 ppt untuk 

jangka waktu yang singkat. 

 

Wilayah Endemik 

Potamopyrgus antipodarum merupakan organisme air asli New Zealand. 

 

Wilayah Penyebaran 

Penyebaran daerah asing Potamopyrgus antipodarum meliputi Austria, 

Australia, Laut Baltik, Belgia, Laut Hitam, Kanada, Pulau Channel (Inggris), 

Republik Ceko, Denmark, Inggris, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Great 

Lakes (AS), Yunani, Italia, Irak, Jepang, Latvia, Lebanon, Lithuania, Belanda, 

Irlandia Utara, Norwegia, Polandia, Rumania, Federasi Rusia, Skotlandia, Laut 

Azov, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Sungai St Lawrence, Swedia, Swiss, Turki, 

Ukraina, Amerika Serikat (AS). 
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Dampak 

Potamopyrgus antipodarum dapat membentuk populasi yang sangat padat 

yang dapat mengkonsumsi sejumlah besar unsur hara, mengubah dinamika 

ekosistem, bersaing dan menggantikan invertebrata asli, dan berpengaruh 

negatif terhadap tingkat trofik yang lebih tinggi. Faktor-faktor seperti: 

kemampuan kompetitif yang tinggi, tingkat reproduksi tinggi, kemampuan 

penyebaran, dan kemampuan untuk menghindari predasi membuat P. 

antipodarum mampu membangun populasi yang besar dan menimbulkan 

dampak negatif yang signifikan pada ekosistem.P. antipodarum dapat 

menggantikan, menghambat pertumbuhan, dan bersaing dalam hal makanan 

dengan invertebrata asli di lokasi tempat spesies tersebut diintroduksi. 

Introduksi spesies ini di Sungai Snake, Idaho, Amerika Serikat diyakini 

menjadi penyebab utama terancam punahnya lima spesies mollusca asli.                      

P. antipodarum juga secara signifikan menghambat pertumbuhan siput 

endemik Pyrulopsis robusta di Polecat Creek, AS.  

P. antipodarum secara langsung berdampak pada ikan dengan menjadi sumber 

makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak mengandung nutrisi. Selain 

menggantikan sumber makanan yang berenergi, P. antipodarum diyakini 

dapat menurunkan kesehatan dan mengurangi ketahanan hidup pada ikan 

yang mengkonsumsinya. Dampak langsung maupun tidak langsung pada ikan 

oleh P. antipodarum mengancam perikanan di lokasi spesies ini 

diintroduksi.Selain itu, P. antipodarum memiliki potensi fouling yang dapat 

menghalangi pipa air, atau sistem irigasi. P. antipodarum juga ditemukan telah 

terinfeksi oleh cacing darah Sanguinicola sp. di Eropa dan dapat menjadi 

vektor. 
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Nama Ilmiah : Rangia cuneata 

Nama Umum : atlantic rangia, common rangia, wedge clam. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Bivalvia 

Ordo  : Veneroida 

Family  : Mactridae 

Genus  : Rangia 

Species  : Rangia cuneata 

 

 

 

 

 

29.  Rangia cuneata 
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Deskripsi Umum 

Cangkang Rangia cuneata tebal dan berat, dengan periostrakum yang kuat, 

agak halus dan berwarna coklat pucat. Kedua keping cangkangnya memiliki 

ukuran dan bentuk yang sama (equivalve), tetapi kedua ujungnya tidak sama 

(inequilateral) dengan umbo yang melengkung pada bagian anterior. Ligamen 

eksternal tidak ada atau tidak terlihat, sedangkan ligamen internal yang 

berwarna coklat tua terletak di bagian dalam. Kedua keping cangkang 

memiliki dua gigi kardinal yang membentuk proyeksi berbentuk "V" terbalik. 

Permukaan atas dari gigi lateral posterior yang panjang bergerigi. Bagian 

dalam cangkang berwarna putih mengkilat, dengan pallial sinus yang kecil, 

mencapai titik tengah bawah posterior lateral. Garis pallialnya panjang dan 

tipis. 

 

Habitat 

Rangia cuneata hidup di habitat muara dengan kadar salinitas rendah dan 

umumnya ditemukan di daerah dengan salinitas 5-15 PSU. Kerang ini dapat 

melalui zona salinitas kritis (horohalinicum) dengan batas salinitas 5-8 PSU 

dan biasanya zona inilah yang membedakan invertebrata air tawar dan air 

laut. Hal ini membuat kerang ini menjadi salah satu dari beberapa kerang air 

tawar yang dapat hidup di air payau. Persaingan dan pemangsaan merupakan 

penyebab kelangkaan hewan ini di lingkungan bersalinitas tinggi. Kombinasi 

salinitas rendah, kekeruhan tinggi dan substrat halus dari pasir, lumpur dan 

vegetasi tampaknya menjadi habitat yang paling menguntungkan bagi R. 

cuneata. Meskipun larva lebih menyukai hidup di sedimen yang kasar, kerang 

dewasa sering ditemukan pada sedimen berlumpur. 

 

Wilayah Endemik  

Rangia cuneata dianggap sebagai spesies asli Teluk Meksiko. Kerang ini 

diintroduksi ke NW Atlantic dan banyak ditemukan di muara sungai. 

 

Wilayah Penyebaran 

Penyebaran daerah asing R. cuneata meliputi bagian bawah Sungai Hudson, 

New York dan pelabuhan Antwerp, Belgia, Eropa. 

 

Dampak 

R. cuneata merupakan spesies biofouling yang menyebabkan masalah dalam 

industri sistem air pendingin (cooling water systems). 
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Nama Ilmiah : Rapana venosa 

Nama Umum : Asian rapa whelk, rapa whelk, veined whelk 

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Stenoglossa 

Family  : Muricidae 

Genus  : Rapana 

Species  : Rapana venosa 

 

 

 

 

 

30.  Rapana venosa 



Daftar Mollusca yang Berpotensi Sebagai Spesies Asing Invasif di Indonesia 67 

 

Deskripsi Umum 

Rapana venosa adalah sejenis keong laut dari famili Muricidae yang 

merupakan famili dari keong laut predator. Keong ini memiliki cangkang yang 

besar dan berat dengan ulir (spire) yang pendek. Ciri khusus dari keong ini 

adalah adanya warna oranye yang mendalam pada bagian dalam cangkangnya. 

Bagian luar cangkang memiliki warna yang bervariasi dari abu-abu kusam 

sampai dengan coklat kemerahan, dengan banyak atau sedikit strip coklat tua 

mencolok pada rusuk spiral (spiral ribs), yang cenderung membuat pola 

seperti urat di seluruh cangkang. Memiliki body whorl besar yang 

menggembung dan umbilikus yang dalam. Aperture-nya besar dan berbentuk 

oval, dengan columella yang lebar dan halus. Tepi bibir luar (outer lip) 

memiliki gigi kecil yang memanjang. Rusuk spiral (spiral ribs) halus 

mengembangkan regular blunt knobs di bahu dan pinggiran body whorl. 

Punggung (ridges) spiral halus dilintasi oleh riblets vertikal rendah. 

Pewarnaan spiral yang menyerupai urat bervariasi dari hitam sampai biru tua, 

adakalanya terjadi secara internal yang berasal dari gigi individual pada bibir 

luar (outer lip) aperture. 

 

Habitat 

Rapana venosa adalah spesies yang produktif dan sangat toleran terhadap 

kondisi perairan dengan kadar salinitas rendah, berpolusi dan kadar oksigen 

rendah. Semua tahap larva menunjukkan toleransi selama 48 jam terhadap 

kadar salinitas 15 ppt dengan tingkat kematian yang rendah, sedangkan untuk 

kadar salinitas di bawah 15 ppt tingkat kelangsungan hidupnya menjadi lebih 

rendah. Persentase kelangsungan hidup larva R. venosa secara signifikan 

berkurang pada kadar salinitas 7 ppt dibandingkan kadar salinitas lainnya. 

Tidak ada perbedaan dalam persentase kelangsungan hidup pada kadar 

salinitas di atas 16 ppt. Pada R. venosa yang berasal dari Korea menunjukkan 

toleransi yang besar terhadap suhu tahunan (dari 4 °C hingga 27 °C). Keong ini 

dapat bermigrasi ke perairan yang lebih hangat  pada musim dingin sehingga 

menghindari permukaan air yang dingin.R. venosa menyukai dasar perairan 

berpasir agar dapat menggali lubang, oleh karenanya dasar laut di sebelah 

selatan Laut Utara merupakan habitat yang sangat cocok bagi keong ini. 

Namun demikian, spesies ini juga ditemukan pada  substrat keras. 
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Wilayah Endemik  

Rapana venosa merupakan spesies asli Laut Jepang, Laut Kuning, Laut Bohai, 
Laut Cina Timur sampai dengan Taiwan bagian selatan, dan Peter the Great 
Bay off Vladivostok di utara. 
 

Wilayah Penyebaran 

R. venosa diintroduksi ke Laut Hitam pada tahun 1940-an dan dalam satu 

dekade tersebar disepanjang Kaukasia dan pantai Krimea (Crimean coasts) 

dan Laut Azov. Daerah sebarannya meluas ke barat laut Laut Hitam sampai 

dengan garis pantai Rumania, Bulgaria dan Turki dari tahun 1959-1972. 

Introduksi selanjutnya dilaporkan terjadi di Adriatik utara dan Laut Aegean. 

Invasi lintas samudra oleh R. venosa melalui air ballast kapal, yang membawa 

larva keong ini dalam fase plankton, telah mengakibatkan terintroduksinya 

spesies ini di Teluk Chesapeake di Pantai Mid-Atlantik, Amerika Serikat, di 

pantai Brittany Perancis dan di Rio del Plata antara Uruguay dan Argentina. 

 

Dampak 

Rapana venosa dianggap sebagai salah satu spesies predator yang paling tidak 

diinginkan di seluruh dunia. R. venosa adalah predator yang sangat rakus. 

Keong ini dianggap sebagai penyebab penurunan spesies bivalvia asli Laut 

Hitam yang dapat dikonsumsi. Keong ini telah menyebabkan perubahan 

signifikan pada ekologi organisme bottom-dwelling dan telah mengakibatkan 

punahnya tiram Gudaut. Perubahan ekologi lain yang dipicu oleh R. venosa 

adalah bahwa adanya sejumlah cangkang R. venosa yang kosong di daerah 

Teluk Chesapeake Bay (Mid-Atlantic, AS) menyebabkan meningkatnya jumlah 

populasi hermit crab(Clibanarius vittatus) lokal. 
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Nama Ilmiah : Urosalpinx cinerea 

Nama Umum : american oyster drill, american tingle, atlantic oyster drill,  

  american whelk tingle,  

 

Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Mollusca 

Class  : Gastropoda 

Ordo  : Neogastropoda 

Family  : Muricidae 

Genus  : Urosalpinx 

Species  : Urosalpinx cinerea 

 

 

 

 

31.  Urosalpinx cinerea 
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Deskripsi Umum 

Urosalpinx cinerea merupakan spesies asli Pantai Atlantik Amerika Utara.  

U. cinerea merupakan keong yang umumnya dapat tumbuh mencapai tinggi 

25 mm dan lebar 15 mm, dan dapat mencapai hingga tinggi 35 mm. Bentuk 

cangkangnya fusiform, dan memiliki 5-6 ulir (whorled) dengan 9-12 vertical 

ridges yang kuat pada setiap ulirnya. Cangkangnya dapat berwarna kuning, 

abu-abu, putih, coklat atau oranye. Memiliki kanal siphon yang pendek, dan 

aperture berbentuk buah pir. Dagingnya berwarna abu-abu, kuning, cokelat 

kemerahan, atau ungu. Operkulum Urosalpinx cinerea umumnya berwarna 

orange atau cokelat muda. 

 

Habitat 

U. cinerea hidup di perairan intertidal dan subtidal dangkal  di muara sungai, 

rawa-rawa, dan teluk. Keong ini umumnya berada di bebatuan atau terumbu 

tiram (oyster reefs) dan dapat ditemukan di kedalaman hingga 15 m. Keong ini 

dapat hidup pada daerah dengan salinitas 13-15 ppt, akan tetapi lebih 

menyukai daerah dengan kadar salinitas yang lebih tinggi. 

 

Wilayah Endemik  

U. cinerea merupakan spesie asli Pantai Atlantik Amerika Utara (North 
American Atlantic coast). 
 

Wilayah Penyebaran 

Penyebaran daerah asing U. cinerea meliputi: Pantai Pasifik di Amerika Utara, 

Inggris dan Belanda. 

 

Dampak 

Urosalpinx cinerea merupakan hama utama bagi industri tiram komersial. 

Keberadaan oyster drill dapat menimbulkan ancaman bagi populasi dan 

budidaya tiram asli. U. cinerea sangat berbahaya bagi oyster spat dan 

umumnya menimbulkan kematian sampai dengan 50% di Inggris dan 60-70% 

di habitat aslinya. U. cinerea juga mempengaruhi ekologi asli dan struktur 

ekosistem. Keong ini memangsa tiram asli, seperti tiram olympia (Ostrea 

lurida) di Washington, dan bersaing dengan mollusca asli seperti dog whelk 

(Nucella lapillus) di Belanda, dan siput laut California (Acanthinucella spirata) 

di California. 
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