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Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

KATA PENGANTAR
Buku untuk identifikasi karang masih relatif sedikit dan tidak mudah didapatkan. untuk itu
kami memberanikan diri untuk menulis buku jenis-jenis karang di Indonesia, guna membantu berbagai kalangan yang ingin belajar tentang karang dan menambah kasanah buku
tentang karang di Indonesia.
Untuk dapat mengidentifikasi karang tidaklah semudah seperti mengidentifikasi ikan atau
tumbuhan dimana terminologi berlaku umum untuk semua species. Untuk setiap kelompok
karang, misalnya Poritoid, Acroporoid dan Pocilloporoid mempunyai terminologi specifik
yang berbeda-beda, Untuk itu guna dapat mengidentifikasikan karang hal yang perlu dilakukan adalah mempelajari dengan baik semua terminologi yang ada. Buku ini memuat
perbedaan paling menonjol antar jenis karang dan ciri khas satu jenis karang serta diberikan contoh jenis-jenis yang mirip agar tidak keliru dalam mengidentifikasi.
Disamping itu juga dilengkapi dengan informasi sebaran dan tempat hidup dari karang
agar dapat membantu dalam mengidentifikasi karang. Informasi ini penting oleh karena,
beberapa jenis karang mempunyai sebaran vertikal yang luas sedangkan beberapa jenis
karang yang lain hidup hanya pada kedalaman dan lokasi tertentu.
Pada bagian belakang buku ini dilengkapi dengan terminologi atau istilah-istilah yang biasa
dipakai dalam mengidentifikasikan karang dan beberapa buku referensi untuk mempelajari
identifikasi karang secara lebih rinci.
Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna oleh karena masih banyak
jenis karang yang belum dimasukan dalam buku ini. Sebagai gambaran buku ini seharusnya memuat sekitar 590 jenis karang yang ada diseluruh perairan Indonesia. Kritik dan
saran untuk perbaikan buku ini kami harapkan dan kami berharap dimasa datang dapat
lebih banyak mengambil foto-foto karang untuk melengkapi buku ini.
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Pendahuluan
Terumbu karang mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dari segi sosial ekonomi dan
budaya, karena hampir sepertiga penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya dari perikanan laut dangkal. Mereka umumnya masih menggunakan cara-cara
tradisional dan terbatas di daerah yang relatif dangkal yang umumnya berupa terumbu karang.
Terumbu karang mempunyai berbagai fungsi yang antara lain : Sebagai gudang keanekaragaman hayati biota-biota laut, tempat tinggal sementara atau tetap, tempat mencari makan,
berpijah, daerah asuhan dan tempat berlindung bagi hewan laut lainnya. Terumbu karang
juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya siklus biologi, kimiawi dan fisik secara global
yang mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Terumbu karang merupakan sumber
bahan makanan langsung maupun tidak langsung dan sumber obat-obatan. Terumbu karang
sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan sumber utama bahan-bahan kontruksi.
Di samping itu terumbu karang mempunyai nilai yang penting sebagai pendukung dan penyedia bagi perikanan pantai termasuk di dalamnya sebagai penyedia lahan dan tempat budidaya
berbagai hasil laut. Terumbu karang juga dapat berfungsi sebagai daerah rekreasi, baik rekreasi
pantai maupun rekreasi bawah laut lainnya. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta sebagai tempat perlindungan biota-biota langka.
Indonesia secara keseluruhan dan Sulawesi pada khususnya merupakan perairan yang mempunyai kekayaan jenis karang terbesar di dunia. Konsentrasi kekayaan jenis karang terdapat
di sekitar Sulawesi bagian utara dimana di daerah ini dapat ditemukan lebih dari 80 genera.
Identifikasi karang tidaklah semudah identifikasi tumbuhan dan ikan dimana terminologi
untuk kedua biota tersebut dapat berlaku umum dan kunci determinasi telah dibuatkan
secara mapan. Kesulitan yang dihadapi dalam identifikasi karang adalah terminologi
yang ada tidak dapat berlaku secara umum untuk semua jenis karang. Hampir tiap suku
atau bahkan beberapa marga mempunyai terminologi sendiri-sendiri. Sebagai contoh
terminologi yang dipakai untuk Acropora tidak dapat diterapkan untuk Porites. Kesulitan
yang lain adalah berapa jumlah jenis dari marga Acropora maupun Porites tidak diketahui
secara pasti. Sebagai contoh Acropora yang dikenal dari namanya ada sekitar 368 jenis
akan tetapi jenis yang benar dan diakui secara internasional tidak lebih dari 113 jenis.
Masih banyaknya masalah dalam identifikasi karang dan sedikitnya publikasi buku
identifikasi karang di Indonesia, mendorong penulis mencoba untuk menyusun buku
petunjuk lapangan. Buku ini hanya ditujukan untuk memudahkan bagi pemula atau
seseorang yang ingin mengetahui beberapa jenis karang di Indonesia secara umum.
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ANATOMI BINATANG KARANG
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Karang merupakan binatang yang sederhana berbentuk tabung dengan mulut
berada di atas yang juga berfungsi sebagai anus. Di sekitar mulut dikelilingi oleh
tentakel yang berfungsi sebagai penangkap makanan. Mulut dilanjutkan dengan
tenggorokan yang pendek yang langsung
menghubungkan dengan rongga perut.
Di dalam rongga perut terdapat semacam
usus yang disebut dengan mesenteri filamen yang berfungsi sebagai alat pencerna.
Untuk tegaknya seluruh jaringan, polip
didukung oleh kerangka kapur sebagai
penyangga. Kerangka kapur ini berupa
lempengan-lempengan yang tersusun
secara radial dan berdiri tegak pada
lempeng dasar. Lempengan yang berdiri
ini disebut sebagai septa yang tersusun
dari bahan anorganik dan kapur yang
merupakan hasil sekresi dari polip karang.

menangkap makanan dan untuk membersihkan diri dari sedimen yang melekat.
Karang mempunyai sistem syaraf, jaringan
otot dan reproduksi yang sederhana akan
tetapi telah berkembang dan berfungsi
secara baik. Jaringan syaraf yang sederhana ini tersebar baik di ektoderma maupun di endoderma serta mesoglea yang
dikoordinasi oleh sel khusus yang disebut
sel junction yang bertanggung jawab
memberi respon baik mekanis maupun
khemis terhadap adanya stimuli cahaya.

Dinding dari polip karang terdiri dari tiga
lapisan yaitu ektoderma, endoderma
dan mesoglea (Gambar 1). Ektoderma
merupakan jaringan terluar yang terdiri
dari berbagai jenis sel yang antara lain
sel mucus dan sel nematocyts. Mesoglea
merupakan jaringan yang di tengah berupa
lapisan seperti jelly. Di dalam lapisan jelly
terdapat fibril-fibril sedangkan di lapisan
luar terdapat sel semacam sel otot. Sedang
kan jaringan endoderm berada di lapisan
dalam yang sebagian besar selnya berisi
sel algae yang merupakan simbion karang.
Seluruh permukaan jaringan karang juga
dilengkapi dengan cilia dan flagela. Kedua
sel ini berkembang dengan baik di tentakel
dan di dalam sel mesenteri. Pada lapisan
ektoderm banyak dijumpai sel glandula
yang berisi mukus dan sel knidoblast yang
berisi sel nematocyts. Nematocyts merupakan sel penyengat yang berfungsi sebagai
alat penangkap makanan dan mempertahankan diri. Sedangkan sel mucus berfungsi
sebagai produsen mucus yang membantu

Jaringan mesenterial filamen berfungsi
sebagai alat pencernaan yang sebagian
besar selnya berisi sel mucus yang berisi enzim untuk mencerna makanan.
Lapisan luar dari jaringan mesenteri
filamen dilengkapi sel cilia yang halus.

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

Jaringan otot yang sederhana biasanya
terdapat di antara jaringan mesoglea yang
bertanggung jawab atas gerakan polip untuk mengembang atau mengkerut sebagai
respon perintah jaringan syaraf. Sinyal dari
jaringan ini tidak hanya di dalam satu polip
tetapi juga diteruskan ke polip yang lain.

Organ reproduksi karang berkembang di
antara mesenteri filamen. Pada saat tertentu organ-organ reproduksi terlihat dan
pada waktu yang lain menghilang, terutama untuk jenis-jenis karang yang hidup di
daerah subtropis. Untuk karang yang hidup
di daerah tropis organ reproduksi ini dapat
ditemukan sepanjang tahun karena siklus
reproduksinya terjadi sepanjang tahun.
Dalam satu polip dapat kita temukan organ
betina saja atau jantan saja atau keduaduanya (hermaprodit). Namun karang
hermaprodit jarang yang mempunyai tingkat pemasakan antara gonad jantan dan
betina matang pada saat yang bersamaan.

Gambar 1.
Struktur polyp dan
kerangka kapur karang

STRUKTUR SKELETON
Pemberian nama karang adalah berdasar
skeleton atau cangkang yang terbuat
dari kapur, oleh karena itu pengenalan
terminologi skeleton sangat penting artinya. Untuk memperoleh gambaran secara
mudah lihat Gambar 1. Lempeng dasar
yang merupakan lempeng yang terletak
di dasar sebagai fondasi dari Septa yang
muncul membentuk struktur yang tegak
dan melekat pada dinding yang disebut
Epitheca (Epiteka). Keseluruhan skeleton
yang terbentuk dari satu polip disebut
Corallite (Koralit), sedangkan keseluruhan
sekeleton yang dibentuk oleh keseluruhan
polip dalam satu individu atau satu koloni
disebut Corallum (Koralum). Permukaan
koralit yang terbuka disebut Calyx (Kalik).
Septa dibedakan menjadi septa utama,
kedua, ketiga dan seterusnya tergantung
dari besar kecilnya dan posisinya. Septa
yang tumbuh hingga mencapai dinding
luar dari koralit disebut sebagai Costae

(kosta). Pada dasar sebelah dalam dari
septa tertentu sering dilanjutkan suatu
struktur yang disebut Pali. Struktur yang
berada di dasar dan di tengah koralit
yang sering merupakan kelanjutan dari
septa disebut Columella (Kolumela).
Dari cara terbentuknya koralit maka dibedakan menjadi extra tentacular jika koralit
yang baru terbentuk di luar dari koralit yang
lama. Intra tentacular jika koralit yang baru
terbentuk di dalam koralit yang lama. Cara
pembentukan koloni karang yang demikian
akhirnya membentuk berbagai bentuk
koloni yang dibedakan berdasar konfigurasi koralit. Bentuk-bentuk tersebut dapat
dilihat pada Gambar 2. yaitu hydnoporoid,
dendroid, phaceloid, plocoid, flabellate,
ceriroid dan meandroid. Khusus bentuk
percabangan dan bentuk radial koralit
Acropora dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 2. Bentuk-bentuk koralit pada koloni karang
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Table
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Gambar 3. Bentuk-bentuk percabangan koloni dan radial koralit dari marga Acropora
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SEBARAN TERUMBU KARANG
Terumbu karang tersebar di laut dangkal
di daerah tropis hingga subtropis yaitu di
antara 32o Lintang Utara dan 32o Lintang
Selatan mengelilingi bumi. Garis lintang
tersebut merupakan batas maksimum di
mana karang masih dapat tumbuh. Karang
pembentuk terumbu hanya dapat tumbuh
dengan baik pada daerah-daerah tertentu
seperti pulau-pulau yang sedikit mengalami proses sedimentasi atau di sebelah
barat dari benua yang umumnya tidak
terpengaruh oleh adanya arus dingin yang
berasal dari kutub selatan. Sebaran karang
di dunia dapat dilihat pada Gambar 4.
Tiga daerah besar terumbu karang yaitu
Laut Karibia dan Samudera Hindia serta Indo-Pasifik. Di Laut Karibia terumbu karang
tumbuh di tenggara pantai Amerika sampai
di sebelah barat laut pantai Amerika Selatan. Di daerah ini karang hanya tumbuh di
bagian tertentu walaupun merupakan laut
dangkal. Terumbu karang Laut Karibia hanya terdiri dari 20 marga dengan 32 jenis.

Jenis karang yang tumbuh di Laut Karibia
sebagian besar berbeda dengan yang tumbuh di Samudera Hindia maupun Samudera
Pasifik. Terbatasnya sebaran dan jumlah
marga di Samudera Atlantik barat ini disebabkan tingginya sedimentasi dari Sungai Orinoco dan Amazon di sepanjang
pantai Amerika Selatan. Sedangkan di
bagian utara tumbuh terbatas sampai di
pantai Florida hal ini disebabkan rendahnya suhu pada musim dingin yang tidak
memungkinkan karang tumbuh dengan
baik. Samudera Atlantik timur sepanjang
pantai Afrika Barat sebaran karang sangat terbatas oleh karena adanya arus
dingin Guinea dan adanya upwelling.
Di Samudera Hindia sebaran karang meliputi pantai timur Afrika, Laut Merah,
Teluk Aden, Teluk Persia, Teluk Oman
sampai di Samudera Hindia selatan atau
garis lintang 26o; disini sebaran karang
lebih banyak ditentukan oleh adanya
upwelling. Terbatasnya sebaran karang

Gambar 4. Sebaran marga karang di dunia
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Teluk Persia dan India Selatan lebih ditentukan oleh adanya salinitas yang ekstrim yaitu 46o/oo untuk Teluk Persia dan
26o/oo untuk Samudera Hindia selatan.
Samudera Pasifik meliputi Laut Cina Selatan sampai pantai barat Australia Barat,
Pantai Panama sampai pantai selatan
Teluk California. Karang tumbuh dengan
baik di daerah Indo-Pasifik hingga mencapai kurang lebih 80 marga. Faktor alami
yang menyebabkan karang dapat tumbuh
dengan baik di Indo-Pasifik barat. Sebagai
contoh betapa kayanya jenis karang yang
tumbuh di daerah Indo-Pasifik dibanding-

kan dengan Laut Karibia, adalah marga
Acropora di Laut Karibia hanya terdiri dari
3 jenis sedangkan di Samudera Pasifik
terdiri dari sekitar 80 jenis. Sedangkan
marga Porites di Karibia mempunyai 3
jenis dan 20 jenis untuk laut Indo-Pasifik.
Sebaran karang tidak hanya terbatas secara
horizontal akan tetapi juga terbatas secara
vertikal dengan faktor kedalaman. Pertumbuhan, penutupan dan kecepatan tumbuh
karang berkurang secara eksponensial dengan kedalaman. Faktor utama yang mempengaruhi sebaran vertikal adalah intensitas
cahaya, oksigen, suhu dan kecerahan air.

Gambar 5. Sebaran Terumbu Karang di Indonesia
SEBARAN KARANG DI INDONESIA
Karang di Indonesia tersebar mulai dari
Sabang hingga utara Jayapura. Sebaran
karang tidak merata di seluruh perairan
Indonesia, ada daerah tertentu dimana
karang tidak dapat tumbuh dengan baik
dan pada daerah lainnya tumbuh sangat
baik. Daerah sekitar Sulawesi, Maluku,
Sorong, NTB, dan NTT merupakan daerah
yang sangat baik untuk pertumbuhan
karang. Laut di sekitar Sulawesi diyakini
sebagai pusat keanekaragaman karang
di dunia dan merupakan salah satu lokasi
asal-usul karang yang ada di dunia saat ini.
Karang yang ada di dunia berasal dari laut
sekitar Karibia dan laut sekitar Sulawesi.

Sebaran karang sebelah barat Sumatera
merupakan terumbu karang dengan tipe
terumbu karang lautan Hindia yang dicirikan dengan keanekaragaman yang relatif
rendah. Karang tersebar mulai dari Pulau
Weh di ujung utara dari Pulau Sumatera,
sepanjang pantai barat Sumatera atau
berada di pulau yang tersebar di sebelah barat Sumatera yang memanjang
sejajar dengan Pulau Sumatera. Sebaran
karang dimulai dari Pulau Weh, Pulaupulau Banyak, Pulau Simeulue, Pulau Nias,
Pulau-pulau Batu, Pulau Siberut, Pulau
Pagai dan Sipora hingga Pulau Enggano.
Pulau-pulau di sebelah barat Sumatera
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tidak seluruhnya dikelilingi oleh terumbu
karang. Karang yang tumbuh umumnya
berupa patches-patches pada lokasilokasi yang agak jauh dari pulau Sumatera.
Karang di sepanjang pantai timur Sumatera
tidak berkembang dengan baik, oleh karena banyak sungai-sungai besar yang bermuara di sepanjang pantai timur Sumatera
yang menyebabkan salinitas rendah dan
keruh. Karang tumbuh di pulau-pulau kecil,
yang terletak relatif agak jauh dari daratan
Sumatera. Karang tumbuh dengan baik di
Pulau-pulau Natuna, Pulau-pulau Tambelan, Pulau-pulau Anambas. Terumbu karang
berupa patches-patches tumbuh di sekitar
pulau-pulau Balerang, Senayang Lingga,
Bangka-Belitung dan Pulau-pulau Karimata.
Di sepanjang pantai barat dan selatan Kalimantan hampir tidak ditemukan pertumbuhan karang karena banyaknya sungaisungai besar yang bermuara di sepanjang
pantai barat dan selatan Kalimantan.
Demikian pula di Pulau Kalimantan tidak
ditumbuhi karang. Karang tumbuh dengan
baik pada pulau-pulau yang letaknya relatif
jauh dari pantai tenggara Kalimantan dekat
Pulau Laut, pulau-pulau Balang-balangan,
Pulau Sangalaki dan Pulau Derawan.
Sebaran karang di sepanjang pantai utara
Jawa hanya berupa patches-patches
pada lokasi-lokasi tertentu seperti Teluk
Banten, Teluk Jakarta, Indramayu, Tegal,
Jepara, Rembang, Pasir Putih, Baluran
dan Pantai Banyuwangi. Karang tumbuh
dengan baik pada pulau-pulau yang agak
jauh dari pantai utara Jawa seperti di
sekitar selat Sunda, Pulau-pulau Seribu,
Pulau-pulau Karimun Jawa, Pulau-pulau
Bawean, dan pulau-pulau Kangean. Di selatan pantai Jawa karang hanya tumbuh di
tempat-tempat tertentu seperti sekitar pantai Carita, Pelabuhan Ratu, Pangandaran,
Nusakambangan, Pantai Krakal, Kukup,
Pacitan, Watu Ulo, dan pantai Blambangan.
Karang tumbuh dengan baik dan mencapai
puncaknya di sekitar perairan Sulawesi,
Maluku, Halmahera, Bali, Nusatenggara
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Barat, Nusatenggara Timur, Pulau-pulau
Raja Ampat, pantai utara Papua Barat,
Pulau-pulau Aru dan Kei. Sebaran karang
di daerah ini hampir merata di sekeliling
pulau. Karang tidak tumbuh di sepanjang
pantai selatan Papua Barat oleh karena
banyaknya sungai besar yang bermuara
di sepanjang pantai dan dasar yang berlumpur. Karang tumbuh dan berkembang
dengan baik di bagian Timur Indonesia
secara vertikal maupun horizontal dari
tempat yang dangkal hingga kedalaman
lebih dari 30 meter. Karang tumbuh oleh
karena faktor alam yang sangat mendukung seperti adanya pola arus, air yang
jernih, tidak banyak sungai besar, dan
rugositas pantai yang tinggi. Pola arus
yang mengalir secara terus menerus dari
Samudera Pasifik ke Samudera Hindia
yang lebih dikenal sebagai arus lintas
Indonesia, menjamin tersedianya makanan bagi karang, air yang jernih, substrat
dasar keras dan lekuk-lekuk pantai yang
dalam serta sedikitnya sedimentasi yang
dibawa oleh sungai merupakan jaminan
bagi pertumbuhan karang yang ideal.
Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman jenis karang dan tempat asal-usul
karang. Jenis-jenis karang yang ditemukan
di Indonesia diperkirakan sebanyak 590
jenis yang termasuk dalam 80 marga
karang. Sebagai gambaran di Pulaupulau Raja Ampat berhasil diidentifikasi
sebanyak 456 jenis karang yang termasuk
dalam 77 marga (Veron, 2002). Sebagai
gambaran bahwa Indonesia merupakan
pusat keanekaragaman jenis karang adalah sebaran karang dari jenis Acropora. Di
dunia jenis karang Acropora ada sekitar
113 jenis dan di Indonesia ditemukan 91
jenis Acropora; di laut Karibia, Amerika
hanya ditemukan 3 jenis karang Acropora.
Pulau Togean di Teluk Tomini merupakan
daerah yang paling kaya ditumbuhi karang
Acropora dan di daerah ini ditemukan sebanyak 78 jenis. Sebagai pembanding di
Sumatera Barat hanya ditemukan sebanyak
40 jenis. Kekayaan jenis karang pada satu
daerah ditentukan oleh variasi habitat, sejarah geologi masa lalu dan letak geografi.

TERUMBU KARANG
Terbentuknya terumbu karang merupakan
suatu proses yang lama dan komplek. Proses terbentuknya terumbu karang dimulai
dengan penempelan berbagai biota penghasil kapur pada substrat yang keras. Pembentuk utama terumbu karang adalah scleractinian atau karang batu dimana sebagian
besar dari karang tersebut hidup bersimbiose dengan algae bersel tunggal yang
berada di dalam jaringan endodermnya.
Algae bersel tunggal dengan ukuran mikroskopis berwarna coklat disebut zooxanthellae memerlukan cahaya matahari untuk
berfotosintesa. Oleh karena itulah karang
membutuhkan cahaya matahari untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Warna coklat dari algae ini mempengaruhi
sebagian besar warna karang, sehingga
hampir semua karang berwarna coklat
walaupun sebenarnya karang juga mempunyai pigmen sendiri. Beberapa karang
tidak mempunyai algae di dalam jaringan tubuhnya oleh karenanya karang ini
tumbuh dan berkembang di tempat dalam
dan tidak tergantung oleh cahaya matahari.
Sebagian besar warna karang ditentukan
oleh pigmen yang dikandung zooxanthela.
Adanya perbedaan dasar dari kebutuhan akan cahaya matahari maka secara
ekologi karang dapat dibedakan menjadi
dua kelompok. Kelompok pertama yang
tumbuh terbatas di daerah hangat dengan
penyinaran yang cukup karena adanya
symbion algae di dalam jaringan tubuhnya
disebut karang hermatipik atau karang
pembentuk terumbu karang. Kelompok
kedua adalah karang yang tumbuh dan
berkembang di tempat yang tak terbatas
dan tidak mempunyai simbion disebut
ahermatipik atau karang bukan pembentuk terumbu karang. Perbedaan antara
karang hermatipik dan ahermatipik terletak pada kemampuan untuk membentuk
terumbu di mana hermatipik tumbuh lebih
cepat dan mendeposit kapur (CaCO3) jauh
lebih cepat daripada karang ahermatipik.

Karang pembentuk terumbu bersama algae
kalkareus dan beberapa biota yang berasosiasi di dalam komunitas terumbu mengeluarkan bahan keras. Bahan ini merupakan
kerangka dan mineral atau material yang
akan tetap tinggal di dalam jaringan sampai
biota-biota tersebut mati. Scleractinian atau
karang batu sebagai kerangka pembentuk
terumbu, sedangkan algae kalkareus dan
biota lain penghasil kapur berfungsi sebagai penyemen atau penyatu kerangka dan
material yang dibentuk oleh karang batu.
Walaupun karang batu dan koralin algae
sebagai pembentuk utama terumbu karang,
berbagai biota yang hidup melekat di terumbu karang juga mempunyai andil sebagai
penyumbang material. Beberapa biota yang
menyumbang material ini adalah hydrozoa
dari marga Millepora, Stylasterina, Heliopora dan Tubipora. Biota yang juga sebagai
penyumbang kerangka terumbu karang
adalah Coenothecalia, Stolonifera, Foraminifera, Bryozoa, Moluska, Sponge, Kalkareus
algae dan beberapa karang ahermatipik.
Proses pelekatan, pembentukan kerangka,
sementasi, gradasi, erosi dan akresi yang
terjadi berulang-ulang dan terjadi dalam
kurun waktu jutaan tahun akhirnya membentuk terumbu karang. Tahapan proses
pembentukan, lokasi tempat terbentuknya
terumbu karang dan proses geologi
serta adanya perubahan permukaan laut
menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk
terumbu karang yang sekarang ada. Ada
beberapa tipe terumbu karang menurut
lokasi dan tahapan pembentukannya. Atol
merupakan terumbu karang yang terbentuk
dan berkembang akibat adanya proses geologi. Terumbu karang berkembang di pulau
vulkanik yang mengalami penenggelaman
secara perlahan-lahan ke dasar laut. Terumbu karang yang pada awalnya berkembang sebagai karang tepi mengelilingi pulau
secara perlahan-lahan tumbuh makin terpisah dari pulau yang pada akhirnya seluruh
tanah tenggelam dan yang tinggal adalah
terumbu karang berbentuk lingkaran seperti
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cincin yang mengelilingi goba dan disebut
atol. Atol banyak dijumpai di Indonesia dan
yang terbesar adalah Atol Taka Bonerate
yang merupakan atol ketiga terbesar di
dunia setelah Atol Kwajilein di Kepulauan
Marshall dan Atol Suvadiva di Kepulauan
Maladewa. Terumbu karang yang terbentuk di tepi suatu pulau atau benua disebut
sebagai fringing reef atau terumbu karang
tepi, sedangkan terumbu karang yang
terbentuk dekat dengan lereng benua dan

terpisah dari pulau oleh goba yang lebar
dan dalam disebut sebagai barrier reef atau
terumbu karang penghalang. Terumbu
karang yang tumbuh dan berkembang
di paparan benua atau pulau dan dalam
proses tahapan pembentukannya belum
mencapai permukaan laut maka disebut
sebagai patch reef atau terumbu karang
gosong. Di Indonesia sebagian besar tipe
terumbu karang adalah karang tepi dan
karang gosong serta karang penghalang.

SISTEMATIKA
Karang termasuk salah satu dari keluarga
besar biota laut yang mempunyai sengat
atau lebih dikenal sebagai Cnidaria (cnida
= jelatang). Keluarga besar ini misalnya
hydroid, ubur-ubur, kipas laut, pentacula,
karang lunak, dan anemon. Keluarga
besar jelatang dalam sejarah evolusinya
adalah biota-biota laut yang dapat menghasilkan kerangka kapur didalam jaringan tubuhnya. Dalam perkembangan
terakhir yang dimaksud dengan cnidaria
adalah biota-biota penghasil kapur saja.
Cnidaria dibagi menjadi dua yaitu hydrozoa
dan anthozoa yang merupakan biota-biota
yang mempunyai skeleton dalam tubuhnya. Hydrozoa terdiri dari millepora dan
Stylasterina. Millepora (mille = seribu,
pora = lubang) atau yang lebih dikenal
sebagai karang api. Stylasterina (Style
= paku, aster = bintang) yang biasanya
kecil dan hidup di tempat yang tersembunyi di dinding gua dan bukan merupakan
kelompok karang pembentuk terumbu.
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Sedangkan yang termasuk dalam kelompok anthozoa yang umum dikenal antara
lain adalah Stolonifera, Ctenothecalia dan
Scleractinia. Stolonifera (Stolon = cabang,
fera = bersambungan) yang termasuk
dalam kelompok ini adalah karang suling
yang berwarna merah (Tubipora musica).
Coenothecalia (Coeno = berbagi, theca
= kotak) yang termasuk kelompok ini
merupakan karang pembentuk terumbu
yang terdiri dari satu jenis yaitu karang
biru ( Heliopora coerulea ). Sedangkan
Scleractinia (Sclera = keras, actinia =
sinar) atau lebih dikenal dengan nama
karang batu meliputi jenis-jenis karang
pembentuk terumbu karang yang utama.
Menurut Wells (1954) ordo Scleractinia
yang ada di Indo-Pasifik dibagi menjadi
5 subordo yang terdiri dari 16 suku dan
72 marga. Sedangkan menurut Veron
(1993) karang yang ada di Indo-Pasifik ada
sekitar 84 marga; Jumlah marga karang
yang tersebar di dunia sekitar 119 marga.

Halomitra
Heliofungia
Herpolitha
Lithophyllon
Podabacia
Polyphyllia
Sandalolitha
Zoopilus

Suku : Acroporidae
Marga : Acropora

Anacropora
Astreopora
Montipora

Suku : Agariciidae
Marga : Coeloseris

Gardineroseris
Leptoseris
Pachyseris
Pavona

Suku : Merulinidae
Marga : Boninastrea

Clavarina
Hydnophora
Merulina
Paraclavarina
Scapophyllia

Suku : Astrocoeniidae
Marga : Madracis

Palauastrea
Stylocoeiniella

Suku : Caryophylliidae
Marga : Catalaphyllia

Suku : Mussidae
Marga : Acanthastrea

Australomussa
Blastomussa
Cynarina
Lobophyllia
Scolymia
Symphyllia

Euphyllia
Heterocyathus
Nemenzophyllia
Physogyra
Plerogyra

Suku : Dendrophylliidae
Marga : Dendrophyllia

Heterosammia
Tubastrea
Turbinaria

Suku : Faviidae
Marga : Australogyra

Barabattoia
Caulastrea
Cyphastrea
Diploastrea
Echinopora
Favia
Favites
Goniastrea
Leptastrea
Leptoria
Montastrea
Moseleya
Oulastrea
Oulophyllia
Platygyra
Plesiastrea

Suku : Fungiidae
Marga : Ctenactis

Cycloseris
Diaseris
Fungia

Suku : Oculinidae
Marga : Archelia

Galaxea

Suku : Pectiniidae
Marga : Echinophyllia

Mycedium
Oxypora
Pectinia

Suku : Pocilloporidae
Marga : Pocillopora

Seriatopora
Stylophora

Suku : Poritidae
Marga : Alveopora

Goniopora
Porites

Suku : Siderastreidae
Marga : Coscinaraea

Psammocora
Pseudosiderastrea

Suku :
Marga :

Trachyphylliidae

Trachyphyllia
Wellsophyllia
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Suku :
ACROPORIDAE
Suku Acroporidae mempunyai empat marga yaitu Acropora, Montipora, Anacropora dan
Astreopora. Ketiga marga Acropora, Anacropora dan Montipora mempunyai ciri yang
hampir sama yaitu koralit kecil, tanpa kolumella, septa sederhana dan tidak mempunyai
struktur tertentu dan koralit dibentuk secara ekstratentakuler. Marga keempat Astreopora agak berbeda yaitu ukuran koralit lebih besar, septa berkembang dengan baik dan
dengan kolumella yang sederhana.
Marga : Acropora
OKEN, 1815
Bentuk percabangan sangat bervariasi dari korimbosa, arboresen,
kapitosa dan lain-lainnya. Ciri khas
dari marga ini adalah mempunyai
axial koralit dan radial koralit.
Bentuk radial koralit juga bervariasi
dari bentuk tubular nariform, dan
tenggelam. Marga ini mempunyai
sekitar 113 jenis, tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Acropora humilis

Acropora palifera
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora aspera
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni korimbosa, cabang dengan ukuran yang
sedang. Ukuran cabang bervariasi tergantung dari
tempat hidupnya. Axial koralit kecil, dan radial,
koralit dengan ukuran besar dan kecil, bercampur
dengan bentuk seperti sisik ikan.
Warna
Coklat gelap atau keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip

Acropora millepora, Acropora pulchra keduanya
mempunyai radial koralit yang hampir sama.

Distribusi
Mudah dijumpai di seluruh perairan di Indonesia,
biasanya ada di sekitar tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora brueggemanni
( BROOK, 1983 )

Karakter
Koloni dengan percabangan arboresen, cabang
dengan satu atau dua axial koralit. Percabangan
tidak teratur dan mendekati kearah ujung membengkak, berbenjol-benjol tidak teratur. Radial koralit membulat tersebar rapat tidak beraturan
Warna
Coklat muda dan mendekati ujung memutih
Jenis yang mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain dengan
ciri khas adanya benjolan-benjolan diujung dari
percabangan yang kadang-kadang terdiri dari dua
axial koralit.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, jenis ini
sangat umum dijumpai di daerah tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora carduus
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni “bottle brush” sikat botol dengan cabang
utama ke atas. Axial koralit kecil tumpul dengan
radial koralit kecil-kecil.
Warna
Coklat tua dengan ujung memutih.
Jenis Yang Mirip

Acropora subglabra, yang mempunyai bentuk percabangan terbuka dan tidak teratur.
Distribusi
Umum dijumpai di Indonesia, biasanya di tempat
yang agak dalam dan di perairan yang tenang.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora caroliniana
( NEMENZO, 1976 )

Karakter
Koloni berbentuk meja yang tebal dengan percabangan ke atas yang pendek dan gemuk. Percabangan
sekunder dengan axial koralit tumpul dengan arah
yang tidak teratur. Radial koralit kecil atau hampir
tidak ada.
Warna
Coklat muda atau putih kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Acropora granulosa yang mempunyai koloni yang

lebih tipis dan koralit yang lebih kecil.

Distribusi
Jenis ini jarang ditemukan dan tersebar di Indonesia
Timur.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora clathrata
( BROOK, 1891 )

Karakter
Bentuk percabangan arboresen. Radial koralit berbentuk kepingan yang melebar pada bagian tepi.
Jenis ini biasa hidup di daerah rataan terumbu
tepi.
Warna
Coklat muda sampai kuning pucat.
Jenis Yang Mirip
Acropora yongei akan tetapi tidak mempunyai percabangan yang tegak keatas.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia tetapi tidak
umum dijumpai di Indonesia bagian barat. Biasa
dijumpai di lereng terumbu.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora digitifera
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni dengan bentuk percabangan digitata, cabang pendek gemuk dan tumpul Axial koralit kecil
dengan radial koralit berbentuk tabung dengan
ukuran beragam
Warna
Coklat muda, kuning atau abu-abu axial koralit sering berwarna ungu.
Jenis Yang Mirip

Acropora gemmifera yang mempunyai percabangan yang lebih gemuk dan besar.
Distribusi
Jenis ini mudah dijumpai terutama di daeah
dangkal dekat tubir. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora divaricata
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni mempunyai bentuk percabangan yang
bervariasi dari mendatar hingga membentuk gerombolan yang tebal. Axial koralit kecil berbentuk
tabung. Radial koralit bentuknya seragam berjajar
secara teratur
Warna
Coklat muda, hijau, kuning dengan ujung keunguan.
Jenis Yang Mirip
Acropora nasuta yang mempunyai percabangan
yang lebih teratur.
Distribusi
Jenis ini mudah dijumpai biasanya tumbuh dekat
tubir. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora donei

( WALLACE, 1984 )

Karakter
Bentuk percabangan arboresen. Radial koralit berbentuk kepingan yang melebar pada bagian tepi.
Jenis ini biasa hidup di daerah rataan terumbu
tepi.
Warna
Coklat muda sampai kuning pucat.
Jenis Yang Mirip
Acropora yongei jenis ini tidak mempunyai percabangan yang tegak keatas.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia tetapi tidak
umum dijumpai di Indonesia bagian barat.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora echinata
( DANA, 1846 )

Karakter
Bentuk percabangan “bottle brush”, radial koralit
berbentuk tabung, koralit tersebar merata terkesan
rapi. Jenis ini biasanya ditemukan di tempat yang
agak dalam dengan dasar pasir.
Warna
Warna coklat muda, putih atau kuning muda.
Jenis Yang Mirip

Acropora subglabra. Radial koralit Acropora echinata lebih panjang dan lebih teratur.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
ditemukan di perairan yang agak dalam.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora elegans
( MILNE EDW &
HAIME, 1860 )

Karakter
Koloni mendatar “flat” seperti kipas. Pada bagian
atas percabangan terlihat adanya alur-alur yang
menonjol menuju ke tepi koloni. Axial dan radial
koralit menjadi tidak jelas bedanya dan hanya ada
pada permukaan koloni bagian atas.
Warna
Coklat muda kekuningan atau putih pada ujungujung cabang.
Jenis yang mirip
Jenis ini mudah sekali dibedakan dari yang lain
oleh karena bentuk koloni yang sangat khas.
Distribusi
Hidup dibagian lereng terumbu dalam atau dasar
perairan pada umumnya dijumpai di Indonesia
bagian timur.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora fastigata
( NEMENZO, 1967 )

Karakter
Koloni biasanya kecil dengan percabangan menjari,
percabangan menjulang, tegak dengan Axial koralit
runcing. Radial koralit berjajar dari atas kebawah.
Warna
Kuning kecoklatan
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah di bedakan dari jenis lainnya
Distribusi
Jenis ini jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora florida
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni dengan percabangan gemuk-gemuk dan
besar dengan anak cabang mempunyai bentuk percabangan “bottle brush” (sikat botol) yang pendek.
Radial koralit mempunyai ukuran yang sama. Koloni
terlihat sangat kokoh.
Warna
Warna hijau tua atau muda.
Jenis Yang Mirip

Acropora sarmentosa. yang mempunyai percabangan yang lebih kompak.

Distribusi
Biasanya tersebar di daerah tubir, umum dijumpai
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora formosa
( DANA, 1846 )

Karakter
Bentuk percabangan arboresen dengan percabangan ramping sampai gemuk. Radial koralit berbentuk tabung dengan bukaan membulat atau oval
tersusun merata dan rapat. Di tempat yang tenang
percabangan lebih terbuka dan lebih memanjang.
Warna
Coklat muda, coklat tua dan kadang-kadang biru.
Jenis Yang Mirip

Acropora nobilis, Acropora grandis. Jenis ini mempunyai percabangan yang lebih ramping.
Distribusi
Jenis ini biasa ditemukan ditempat dangkal, di seluruh perairan Indonesia. Merupakan jenis Acropora
yang paling banyak dan paling umum dijumpai di
Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora gemmifera
( BROOK, 1892 )

Karakter
Koloni dengan bentuk percabangan digitata, cabang gemuk, kokoh, kadang berbentuk pyramid,
Koralit terdiri dari dua ukuran besar dan kecil
membentuk pyramid, Koralit terdiri dari dua ukuran besar dan kecil membentuk deretan dari ujung
ke pangkal cabang
Warna
Kuning muda, coklat, ungu
Jenis yang mirip

Acropora humilis, Acropora monticulosa yang

mempunyai ukuran radial koralit yang seragam
dan tertata secara merata
Distribusi
Tersebar diseluruh perairan Indonesia. Biasanya
tumbuh ditubir ditempat yang jernih
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora gomezi
( VERON, 2000 )

Karakter
Koloni dengan percabangan berbentuk arboresen,
cabang dengan sudut yang lebar dengan axial
koralit yang besar. Radial koralit berbentuk tabung
yang besar dan tebal terutama dibagian pangkal
percabangan
Warna
Coklat tua, pucat kadang berwarna putih atau ungu
diujung cabang.
Jenis Yang Mirip
Acropora parilis yang mempunyai percabangan dan
radial koralit yang lebih kecil.
Distribusi
Jenis ini jarang dijumpai biasanya hidup dekat tubir
tersebar di Indonesia bagian timur.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora grandis
( BROOK, 1892 )

Karakter
Koloni arboresen dengan percabangan yang lebih
lebar dan panjang, ukuran percabangan lebih besar
jika dibandingkan Acropora formosa . Axial koralit
tabular dan radial koralit dekat dengan ujung cabang mempunyai ukuran yang hampir sama dengan
axial koralit.
Warna
Coklat tua, coklat muda dan kadang-kadang biru.
Jenis Yang Mirip

Acropora formosa. Acropora grandis mempunyai

percabangan yang lebih besar.

Distribusi
Umum dijumpai di Indonesia pada daerah yang
relatif tenang dapat mendominasi seluruh perairan
tersebut.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora granulosa

( EDWARDS & HAIME, 1860 )

Karakter
Bentuk percabangan melebar dengan percabangan
tegak yang pendek, axial koralit terlihat menonjol
dan tersebar merata di permukaan koloni. Radial
koralit kecil dan tenggelam. Axial koralit terlihat sangat menonjol, gemuk dan besar. Koralit bervariasi
mulai yang berujung runcing sampai gemuk.
Warna
Coklat muda, kekuningan dengan ujung sering
terlihat ungu.
Jenis Yang Mirip
Acropora loripes. Axial koralit lebih ramping dan
lancip.
Distribusi
Jenis ini biasa ditemukan di tempat dalam, tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora horrida
( DANA, 1846 )

Karakter
Bentuk pertumbuhan karang jenis ini sangat bervariasi tapi umumnya arboresen. Koralit tersebar
tidak merata, berbentuk tabung pendek dengan
bukaan bulat.
Warna
Warna abu-abu kadang berwarna ungu.
Jenis Yang Mirip
Acropora vaughani, yang mempunyai radial koralit
yang lebih teratur.
Distribusi
Ditemukan ditempat dalam dan tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora humilis
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni digitata dengan cabang yang tebal. Axial
koralit berbentuk kubah tumpul. Radial koralit ada
yang besar dan kecil, yang besar tersusun rapi
berderet dari pangkal menuju ke puncak.
Warna
Coklat tua, coklat muda pucat, sering berwarna
ungu cerah.
Jenis Yang Mirip

Acropora gemmifera , yang mempunyai percabangan yang lebih gemuk dan seperti pyramid.
Distribusi
Umum dijumpai di seluruh perairan Indonesia,
biasa ditemukan di rataan terumbu sampai di
daerah tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora hyacinthus
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni berbentuk meja lebar dapat mencapai ukuran 4 meter. Cabang vertikal relatif kecil dengan
axial koralit kecil tetapi masih dapat dibedakan dari
radial koralit yang berbentuk mangkok.
Warna
Coklat tua atau abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Acropora cytherea, Acropora clathrata , yang

mempunyai anastomosa percabangan yang lebih
rapat.
Distribusi
Umum dijumpai di Indonesia biasanya tumbuh di
daerah tubir sering mendominasi suatu lokasi tertentu terutama pada perairan yang jernih dengan
ombak yang relatif tidak besar.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora intermedia
(BROOK, 1891).

Karakter
Koloni dengan bentuk percabangan
arboresen, kompak, bagian
ujung cabang selalu membentuk
percabangan. Axial koralit relatif
panjang dengan bukaan lebar.
Radial koralit bentuk tabung dengan bukaan
dimidiate dan sebagian tenggelam, tersebar merata
terlihat teratur. Konesteum retikulata dengan
beberapa duri diantara radial koralit.
Warna
Pada umumnya coklat, hijau muda, kadang-kadang
biru terutama yang ditemukan di Lombok.
Jenis yang mirip
Jenis ini memiliki karakter yang hampir sama
dengan Acropora pulchra dan Acropora formosa
mempunyai percabangan yang lebih besar dan
diujung tidak bercabang.
Distribusi
Tersebar diseluruh perairan Indonesia, biasanya
hidup ditempat yang relatif dangkal banyak
ditemukan di kedalaman 3 – 5 meter ditempat yang
relatif tenang dan daerah tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora jacquelineae
(WALLACE, 1994)

Karakter
Koloni dengan bentuk percabangan
melebar atau bentuk meja dengan
ketebalan antara antara satu
hingga 2 cm. Ukuran koloni dapat
mencapai 1 m. Karang ini mudah
dibedakan dengan jenis yang lain karena tidak
mempunyai radial koralit. Semua berupa axial
koralit yang berbentuk tabung memanjang dengan
orientasi arah yang tidak teratur.
Warna
Pada umumnya berwarna keputihan atau abu dan
beberapa berwarna coklat muda.
Jenis yang mirip
Hati-hati dengan Acropora paniculata yang
mempunyai koralit campuran pendek dan panjang.
Acropora caroliniana mempunyai axial koralit yang
lebih besar dan gemuk.
Distribusi
Jenis ini lebih banyak ditemukan di Indonesia
bagian timur, terutama pada kedalam lebih dari 10
meter, pada tempat-tempat yang relatif tenang di
lereng terumbu dasar.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora loisetteae
( WALLACE, 1994 )

Karakter
Koloni arboresen dengan percabangan kecil lurus.
Axial koralit besar dan berbentuk tabung dengan
radial koralit pendek dan agak tenggelam.
Warna
Coklat tua sampai muda dengan ujung sering berwarna ungu.
Jenis Yang Mirip
Acropora pulchra yang mempunyai percabangan
agak besar dengan radial koralit campuran.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
berada pada tempat yang relatif tenang.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora loripes
( BROOK, 1892 )

Karakter
Bentuk percabangan jenis karang ini hispidose atau
korimbosa. Radial koralit relatif besar berbentuk
tabung yang tenggelam dengan bukaan yang
membulat dengan lubang yang kecil.
Warna
Warna keungu-unguan pada bagian ujung koloni.
Jenis Yang Mirip

Acropora granulosa, yang mempunyai ujung percabangan tumpul dan gemuk.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, banyak
dijumpai di daerah tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora millepora
( EHRENBERG,1834 )

Karakter
Koloni dengan bentuk korimbosa
dengan percabangan tegak
pendek-pendek. Axial koralit
bentuk tabung pendek dengan
bukaan kecil. Radial koralit
mebentuk roset yang teratur sehingga memberi
kesan seragam dari ujung hingga pangkal. Radial
koralit dengan bukaan relatif besar seperti sarang
lebah dan konesteum retikulit.
Warna
Bermacam-macam warna mulai dari hijau, putih
kemerahan dan coklat muda.
Jenis yang mirip
Hati-hati mirip dengan Acropora specifera yang
mempunyai bentuk percabangan kearah kapitosa.
Mirip dengan Acropora spathulata yang mempunyai
bentuk percabangan sekunder gemuk dan
pendek.
Distribusi
Dapat ditemukan diseluruh perairan Indonesia,
Biasanya hidup ditempat dangkal atau bagian tubir.
Terutama ditempat yang relatif tenang.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora monticulosa
( BRUGGEMANN, 1879 )

Karakter
Koloni dengan percabangan digitata yang gemuk
pada pangkal dan meruncing diujung yang diakhiri dengan axial koralit yang relatif kecil sehingga
memberi kenampakan seperti pyramid. Radial
koralit dengan bentuk seragam dengan letak yang
membentuk lajur-lajur yang teratur.
Warna
Coklat, abu-abu atau kadangkala ungu terutama
di bagian ujung.
Jenis Yang Mirip

Acropora humilis, Acropora gemmifera yang mempunyai percabangan yang lebih seragam.

Distribusi
Jenis ini tidak umum dijumpai biasanya hidup dekat
tubir tersebar diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora multiacuta
( NEMENZO, 1967 )

Karakter
Koloni biasanya relatif kecil dengan percabangan kompak pada
bagian pangkal. Axial koralit panjang sekali dengan radial koralit yang tidak beraturan. Beberapa axial koralit muncul di bagian
pangkal dari percabangan sehingga memberikan
kesan tidak teratur.
Warna
Bisanya kuning cerah keputihan.
Jenis yang mirip

Acropora suharsonoi yang mempunyai axial koralit

yang lebih panjang dan ramping serta radial koralit
sangat jarang dijumpai. Jenis ini mudah dibedakan
dari jenis yang lain.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia terutama
di bagian timur dan biasanya ditemukan dilereng
terumbu bawah. Menyenangi tempat yang jernih
dan berarus.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora nobilis
( DANA, 1846 )

Karakter
Bentuk percabangan arboresen, radial koralit
terdiri dua ukuran besar dan kecil dengan bukaan
demidiate.
Warna
Coklat muda, coklat keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip

Acropora robusta, Acropora abrotanoides, yang

mempunyai percabangan yang lebih terbuka dan
melebar.
Distribusi
Hidup ditempat dangkal, umum dijumpai dan
tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora palifera
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Percabangan koloni berupa lempengan-lempengan
atau pilar-pilar yang tegak lurus. Jenis ini sangat
khas yaitu tidak mempunyai axial koralit sedangkan
radial koralit tersebar tidak beraturan.
Warna
Warna coklat muda dengan ujung memutih.
Jenis Yang Mirip
Acropora cuneata, yang mempunyai percabangan
encrusting.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umumnya
dijumpai di perairan Indonesia timur pada tempat
dangkal dengan perairan yang jernih.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora prostrata
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni umumnya mempunyai percabangan korimbosa. Radial koralit mempunyai ukuran dan bentuk
yang beragam. Bentuk radial koralit seperti sisik
ikan dan polyp dengan tentakel yang selalu muncul walaupun disiang hari. Hal ini menjadi ciri khas
dari jenis ini.
Warna
Coklat tua, ungu.
Jenis yang mirip

Acropora millepora dan Acropora pulchra yang

mempunyai radial koralit yang hampir sama namun ukurannya bervariasi.
Distribusi
Pada umumnya hidup ditubir ditempat yang agak
tenang. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora pulchra
( BROOK, 1891 )

Karakter
Koloni dengan bentuk percabangan
arboresen atau korimbosa
tergantung dimana jenis ini
tumbuh. Pada tempat yang dangkal
akan membentuk percabangan korimbosa yang
tebal, sedangkan pada tempat yang lebih dalam
akan berbentuk arboresen. Axial koralit berbentuk
tabung pendek. Radial koralit campuran antara
berbentuk tabung dengan bukaan bibir bawah tebal
dan radial koralit yang lain tenggelam. Radial koralit
tersebar secara tidak teratur.
Warna
Coklat dengan ujung putih atau kadang-kadang
hijau atau biru.
Jenis yang mirip
Acropora aspera yang mempunyai percabangan
yang lebih besar dan dengan radial koralit terlihat
berderet secara teratur.
Distribusi
Tersebar diseluruh perairan Indonesia, dan mudah
ditemukan di rataan terumbu dan didekat tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora rambleri

( BASSET-SMITH, 1890 )

Karakter
Koloni berbentuk meja yang tidak teratur dengan
percabangan dasar terbuka. Axial koralit berbentuk
tabung dan panjang. Radial koralit tidak teratur
hampir tenggelam atau bentuk tabung pendek.
Warna

Acropora batunai, yang mempunyai percabangan
yang lebih kompak.

Jenis Yang Mirip
Mudah dikenali dari bentuk koloni yang sangat
khas.
Distribusi
Hidup di daerah dangkal dan tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora robusta
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni dengan percabangan arboresen dengan
cabang-cabang yang melebar tidak teratur, kadangkadang percabangan hampir digitata dengan
cabang-cabang berbentuk pyramid. Axial koralit
berbentuk tabung lancip, sedangkan radial koralit
campuran baik bentuk maupun ukurannya.
Warna
Sering berwarna hijau, coklat kehijauan.
Jenis Yang Mirip

Acropora abrotanoides yang mempunyai percabangan lebih ramping dan tidak teratur..

Distribusi
Jenis ini lebih sering hidup dirataan terumbu atau
dekat tubir dengan energi gelombang yang lebih
besar. Koloni terlihat sangat kokoh. Tersebar diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora rudis

( REHBERG 1892 )
Karakter
Koloni dengan
bentuk
percabangan tidak teratur, ujung
tumpul dengan pangkal besar.
Axial koralit relitive besar dengan
bentuk seperti kubah dengan bukaan yang kecil.
Radial koralit terdiri dari campuran antara bentuk
tabung yang diujungnya membesar dan koralit yang
imersed. Radial koralit pada bagian pangkal koloni
tidak terlihat atau hampir rata, sedangkan dibagian
ujung pecabangan hingga pertengahan koloni radial
koralit sangat menonjol dan tidak teratur.
Warna
Coklat muda sampai tua diujung percabangan
pucat.
Jenis yang mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain dari bentuk
pecabangan dan radial koralit yang sangat khas.
Distribusi
Sebaran dari jenis ini hanya ditemukan di sebelah
barat Pulau Sumatera mulai dari Pantai Siboga
hingga daerah Pulau Weh.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora samoensis
( BROOK, 1891 )

Karakter
Koloni dengan percabangan korimbosa dengan
cabang tidak beraturan, Axial koralit berbentuk
tabung pendek dan tebal. Radial koralit dengan
dua ukuran dinding terlihat tebal.
Warna
Kuning kehijauan, coklat, kadang-kadang ungu.
Jenis yang mirip

Acropora sarmentosa. Perbedaannya pada bentuk

percabangannya yang mengarah kebentuk sikat
botol.

Distribusi
Tersebar di Indonesia bagian timur. Biasanya
tumbuh didaerah tubir atau lereng terumbu.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora sarmentosa
( BROOK, 1892 )

Karakter
Koloni bercabang dengan bentuk percabangan
menyebar pada cabang pokok dan pada anak cabang membentuk percabangan sikat botol. Jenis ini
ditandai oleh adanya axial koralit yang besar dan
bulat tumpul dengan warna keputihan.
Warna
Warna hijau muda, coklat muda dengan ujungujung percabangan memutih.
Jenis Yang Mirip

Acropora samoensis, yang mempunyai bentuk

percabangan tidak teratur.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia dan umum
dijumpai di daerah rataan terumbu.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora solitaryensis

( VERON & WALLACE, 1984 )
Karakter
Koloni dengan bentuk percabangan
melebar atau bentuk meja dengan
dasar saling menyatu namun masih
terlihat adanya bagian-bagian
yang berlubang. Pada bagian tepi
koloni sering terlihat belum menyatu. Percabangan
tegak pendek dan tidak teratur dengan axial koralit
nyata dan radial koralit berbentuk tabung pendek
tidak teratur.
Warna
Coklat tua atau mendekati hitam kadang-kadang
ada yang berwarna kehijauan.
Jenis yang mirip

Acropora glauca jenis ini mirip karena hanya
berbeda pada bentuk dan keteraturan dari radial
koralit. Radial koralit berbentuk tabung pendek dan
membulat.
Distribusi
Jenis ini biasanya mudah ditemukan di bagian
selatan Jawa, bagian barat Sumatera, NTT dan
NTB hidup ditempat yang tidak terlalu dalam dekat
tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora speciosa
( QUELCH, 1886 )

Karakter
Koloni lebat tebal “bottle brush”. Axial koralit panjang dan besar dan radial koralit kadang bercampur
dengan axial koralit sering susah dibedakan antara
axial dan radial koralit.
Warna
Putih pucat atau kuning muda.
Jenis Yang Mirip
Acropora echinata, yang mempunyai ukuran radial
koralit yang lebih panjang.
Distribusi
Tidak mudah dijumpai, tersebar di seluruh perairan
Indonesia, biasanya dapat dijumpai di tempat yang
agak dalam.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora subglabra
( BROOK, 1891 )

Karakter
Koloni mempunyai percabangan “bottle brush”
(sikat botol) dengan cabang yang terbuka lebar
dengan pembagian yang tidak teratur. Radial koralit
tubular dengan bukaan membulat.
Warna
Warna kuning muda atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Acropora echinata, yang mempunyai percabangan
yang lebih teratur.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
dijumpai di tempat yang relatif tenang dan di tempat
dalam, jernih, dan dasar pasir halus.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora suharsonoi
( WALLACE, 1994 )

Karakter
Koloni korimbosa dengan cabang yang tebal. Percabangan panjang-panjang diakhiri dengan axial
koralit. Hampir tidak dijumpai radial koralit dan jenis
ini dianggap sebagai Acropora yang lebih primitif
dari jenis yang lain.
Warna
Putih kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Acropora multiacuta, jenis ini mempunyai radial
koralit yang lebih banyak.

Distribusi
Jenis ini jarang dijumpai, biasanya hidup di lereng
terumbu pada kedalaman lebih dari 4 meter. Sebaran jenis hanya di sekitar Bali dan Lombok.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora tenuis
( DANA, 1846 )

Karakter
Bentuk percabangan korimbosa dengan percabangan pendek-pendek. Radial koralit bentuk dan ukurannya seragam dengan bukaan melebar berbentuk
setengah lingkaran pada ujungnya.
Warna
Abu-abu, kuning pucat dengan ujung keunguan.
Jenis Yang Mirip
Acropora pulchra, yang mempunyai percabangan
yang tidak teratur.
Distribusi
Pada umumnya terdapat di daerah dangkal, dekat
tubir dengan sebaran di seluruh Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora teres

( VERRILL, 1866 )

Karakter
Koloni arboresen dengan percabangan panjangpanjang dan besar. Axial koralit kecil dengan radial
koralit juga kecil hampir tenggelam.
Warna
Coklat atau keputihan.
Jenis Yang Mirip
Acropora formosa yang biasanya mempunyai bentuk percabangan lebih pendek.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
hidup ditempat yang relatif tenang atau di goba.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora valenciennesi

( EDWARDS & HAIME, 1860)

Karakter
Koloni membentuk percabangan korimbosa yang
melebar seperti bentuk meja dengan bentuk percabangan yang melebar dan ujung percabangan
selalu berakhir melengkung keatas.
Warna
Warna coklat tua dengan ujung-ujung percabangan pucat.
Jenis Yang Mirip

Acropora acuminata, percabangan lebih rapat

dan teratur.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasanya
dijumpai dekat tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Acropora

Acropora yongei

( VERON and WALLACE, 1984 )

Karakter
Koloni dengan percabangan arboresen yang tebal
dan rapat, cabang relatif pendek-pendek dengan
axial koralit berbentuk tabung. Radial koralit dengan ukuran seragam berbentuk tabung. Koloni
dapat mencapai ukuran yang besar atau dapat
mendominasi pertumbuhan karang disuatu daerah
tertentu.
Warna
Coklat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Acropora haimei, Acropora striata, yang mempunyai percabangan yang hampir sama dengan radial
koralit yang tidak teratur.
Distribusi
Jenis ini umum dijumpai biasanya hidup ditempat
yang dangkal dan relaif tenang. Tersebar diseluruh
perairan Indonesia.

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

57

Suku : Acroporidae - Marga : Anacropora

Suku :
ACROPORIDAE
Suku Acroporidae mempunyai empat marga yaitu Acropora, Montipora, Anacropora dan
Astreopora. Ketiga marga Acropora, Anacropora dan Montipora mempunyai ciri yang
hampir sama yaitu koralit kecil, tanpa kolumella, septa sederhana dan tidak mempunyai
struktur tertentu dan koralit dibentuk secara ekstratentakuler. Marga keempat Astreopora agak berbeda yaitu ukuran koralit lebih besar, septa berkembang dengan baik dan
dengan kolumella yang sederhana.
Marga : Anacropora
RIDLEY, 1884
Bentuk percabangan arboresen,
atau kaspitosa, tidak mempunnyai axial koralit, radial koralit
hampir semuanya berbentuk
tenggelam atau setengah tenggelam. Marga ini mempunyai 4 jenis
yaitu Anacropora puertogalerae,

Anacropora matthai, Anacropora
reticulata dan Anacropora forbesi,
tersebar di Indonesia timur.

Anacropora forbesi

Anacropora puertogelerae
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Suku : Acroporidae - Marga : Anacropora

Anacropora forbesi
( RIDLEY, 1884 )

Karakter
Koloni bercabang dengan percabangan kecil dan
jarak antara cabang yang satu dengan yang lainnya hampir sama sehingga menimbulkan kesan
percabangan yang kompak. Ujung cabang tumpul,
koralit dengan bentuk dimidiate dan konesteum
terkesan halus.
Warna
Coklat muda, kuning dengan ujung putih
Jenis Yang Mirip

Anacropora reticulata, yang mempunyai konesteum
kasar karena mempunyai pola reticulata.
Distribusi
Umum dijumpai ditempat yang tenang dengan dasar
pasir halus atau kadang ditempat yang keruh. lebih
banyak di Indonesia bagian timur.
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Suku : Acroporidae - Marga : Anacropora

Anacropora puertogalerae
( NEMENZO, 1964 )

Karakter
Percabangan tidak teratur dan rapat, relatif kecil
dengan ujung percabangan lancip. Terlihat adanya
tonjolan-tonjolan seperti duri yang tersebar tidak
teratur.
Warna
Warna coklat.
Jenis Yang Mirip

Anacropora forbesi , yang mempunyai percabangan
melebar tidak teratur.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Jarang dijumpai biasanya di tempat yang tenang dan agak
keruh.
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Suku : Acroporidae - Marga : Anacropora

Anacropora reticulata

( VERON & WALLACE, 1984 )

Karakter
Percabangan relatif gemuk dan longgar dengan
ujung tumpul dan radial koralit tersusun secara
seri atau tersebar secara merata. Koenosteum
reticulata.
Warna
Warna coklat.
Jenis Yang Mirip

Anacropora forbesi , yang mempunyai percabangan lebih kecil dan ramping.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasanya
dijumpai di tempat yang relatif tenang dengan
dasar pasir halus.
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Suku : Acroporidae - Marga : Anacropora

Anacropora spinosa
( REHBERG, 1892 )

Karakter
Koloni bercabang dengan cabang
ramping dengan ujung runcing, koralit memanjang
dengan bentuk seperti duri yang tersebar tidak
teratur dan sering bergerombol pada salah satu sisi
dari percabangan.
Warna
Coklat muda dengan ujung-ujung pucat atau
putih.
Jenis Yang Mirip

Anacropora puertogalerae, yang mempunyai koralit
yang lebih panjang dengan percabangan yang lebih
besar.
Distribusi
Umum dijumpai di seluruh perairan Indonesia biasanya dijumpai dirataan terumbu atau ditempat
yang relatif tenang dengan dasar pasir yang halus
atau kasar
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Suku : Acroporidae - Marga : Astreopora

Suku :
ACROPORIDAE
Suku Acroporidae mempunyai empat marga yaitu Acropora, Montipora, Anacropora dan
Astreopora. Ketiga marga Acropora, Anacropora dan Montipora mempunyai ciri yang
hampir sama yaitu koralit kecil, tanpa kolumela, septa sederhana dan tidak mempunyai
struktur tertentu dan koralit dibentuk secara ekstratentakuler. Marga keempat Astreopora agak berbeda yaitu ukuran koralit lebih besar, septa berkembang dengan baik dan
dengan kolumela yang sederhana.
Marga : Astreopora
BLAINVILLE, 1830
Koloni massive membulat, permukaan bergranula dan porus. Koralit
plocoid berbentuk kubah-kubah
kecil. Septa tidak berkembang
dengan baik sehingga koralit
terkesan seperti lubang-lubang
sumur. Kolumela tidak ada. Konesteum berbintil-bintil dengan
permukaan berduri-duri kecil.
Marga ini mempunyai sekitar 12
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.

Astreopora myriophthalma

Astreopora listeri
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Suku : Acroporidae - Marga : Astreopora

Astreopora gracilis
( BERNARD, 1896 )

Karakter
Koloni massive membentuk setengah bulatan. Koralit
tidak teratur agak tenggelam dengan bukaan yang
tidak seragam dan menghadap ke segala arah.
Warna
Coklat atau kuning pucat.
Jenis Yang Mirip

Astreopora myriophthalma, yang mempunyai ukuran
koralit lebih kecil dan seragam.

Distribusi
Umum dijumpai di seluruh perairan Indonesia,
terutama dapat dijumpai dekat tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Astreopora

Astreopora listeri
( BERNARD, 1896 )

Karakter
Koloni massive membentuk setengah bulatan. Koralit tidak teratur dengan bukaan kecil dan dikelilingi
bintil-bintil yang kecil. Papila terlihat nyata.
Warna
Coklat atau kuning pucat.
Jenis Yang Mirip

Astreopora myriophthalma, yang mempunyai koralit
yang lebih teratur dan lebih kecil.
Distribusi
Umum dijumpai di seluruh perairan Indonesia,
terutama dapat dijumpai dekat tubir dan di tempat
yang relatif keruh.
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Suku : Acroporidae - Marga : Astreopora

Astreopora myriophthalma
( LAMARCK, 1816)

Karakter
Koloni berbentuk membulat, massive dengan permukaan relatif rata. Koralit tersebar merata dan
hampir seragam ukurannya mempunyai bentuk
kerucut.
Warna
Warna coklat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Astreopora listeri, yang mempunyai koralit yang
tidak seragam.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasanya
hidup ditempat yang dangkal
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Suku : Acroporidae - Marga : Astreopora

Astreopora sp.

Karakter
Koloni massive atau merayap. Koralit hampir tenggelam, kecil dengan bukaan kecil pula sehingga
terkesan halus. Konesteum halus dan papila juga
kecil
Warna
Warna coklat tua atau.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah sekali dibedakan dari yang lain.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasa
ditemukan di tempat yang relatif keruh
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Suku :
ACROPORIDAE
Suku Acroporidae mempunyai empat marga yaitu Acropora, Montipora, Anacropora dan
Astreopora. Ketiga marga Acropora, Anacropora dan Montipora mempunyai ciri yang
hampir sama yaitu koralit kecil, tanpa kolumela, septa sederhana dan tidak mempunyai
struktur tertentu dan koralit dibentuk secara ekstratentakuler. Marga keempat Astreopora agak berbeda yaitu ukuran koralit lebih besar, septa berkembang dengan baik dan
dengan kolumella yang sederhana.
Marga : Montipora
BLAINVILLE, 1830
Mempunyai koloni berbentuk lembaran, merayap, bercabang dan
submassive. Koralit kecil semuanya
tenggelam dan tidak mempunyai
septa. Konesteum mempunyai
bentuk spesifik yang disebut retikulum. Retikulum dapat berbentuk
bukit-bukit kecil, alur atau tonjolan-tonjolan. Sehingga permukaan
koloni selalu terlihat kasar dan
porus. Bernard mengidentifikasi
ada sekitar 135 jenis Montipora
tetapi saat ini yang dikenal hanya
ada sekitar 45 jenis. Sebaran dapat ditemukan di seluruh perairan
Indonesia.
Montipora danae

Montipora aequituberculata
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora aequituberculata
( BERNARD, 1897 )

Karakter
Koloni dengan percabangan yang
berbentuk lembaran yang lebarlebar dan cenderung besar. Lembaran-lembaran
sering tumpang tindih terutama pada bagian tepi
yang sering melipat. Koralit lebih banyak tenggelam
diantara papila-papila dengan tonjolan-tonjolan
yang sangat bervariasi ukurannya. Papila kadangkadang membentuk alur-alur dan tonjolan yang
sejajar dengan tepi koloni.
Warna
Kuning pucat, coklat kadang-kadang dengan pinggiran berwarna ungu.
Jenis Yang Mirip

Montipora foliosa yang mempunyai ukuran koloni

lebih kecil dan papila yang berderet tegak lurus
pinggiran koloni.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasanya
hidup di lereng terumbu.
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora capricornis
( VERON, 1985 )

Karakter
Koloni berbentuk lembaran seperti daun. Koralit
tenggelam, tidak terlihat adanya tubercula dan
papila sehingga permukaan terkesan halus. Konesteum kasar.
Warna
Abu-abu atau keunguan.
Jenis Yang Mirip

Montipora turgescens, yang mempunyai permukaan koralit lebih kasar.

Distribusi
Jenis ini sering dijumpai pada rataan terumbu
dekat tubir yang relatif terlindung. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora danae

( EDWARDS & HAIME, 1851 )

Karakter
Koloni berupa lembaran yang tidak rata atau
membentuk kubah dengan tonjolan-tonjolan yang
tersebar tidak teratur. Koralit relatif kecil bergerombol di antara tonjolan-tonjolan. Tonjolan-tonjolan
lebih kecil jika dibandingkan dengan Montipora

verrucosa.

Warna
Coklat pucat, kadang-kadang kekuningan atau
putih.
Jenis Yang Mirip

Montipora verrucosa, Montipora undata, yang
mempunyai koloni yang lebih seragam.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, mudah dijumpai pada kedalaman 1 - 3 m. Sangat melimpah
di dekat tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora foliosa
( PALLAS, 1766 )

Karakter
Koloni lembaran seperti daun sering membentuk
struktur seperti daun kol. Koralit bersusun diantara
lempengan yang menonjol dan berjalan dari pusat
menuju ke tepi koloni. Biasanya berada di daerah
rataan terumbu dekat tubir.
Warna
Warna coklat muda atau abu-abu, kadang-kadang
ada yang keunguan.
Jenis Yang Mirip

M. aequituberculata dan M. Monasteriata, yang
mempunyai koralit yang tersusun sejajar dengan
tepi koloni.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, sangat
umum dijumpai, merupakan jenis Montipora yang
paling dominan.
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora informis
( BERNARD, 1897 )

Karakter
Koloni merayap atau massive. Koralit tersebar
merata dan tenggelam. Konesteum ditutupi oleh
papila yang mempunyai panjang seragam.
Warna
Coklat, abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Montipora efflorescens, yang mempunyai permukaan koloni yang lebih halus.
Distribusi
Biasanya hidup di rataan terumbu dekat tubir dan
mudah dijumpai. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora samarensis
( NEMENZO, 1967 )

Karakter
Koloni bercabang dengan percabangan yang tidak
teratur. Beberapa cabang saling menyatu dengan
ujung percabangan tumpul. Koralit tenggelam
dengan batas antara koralit yang satu dan lainnya
terlihat nyata.
Warna
Coklat muda, kekuningan atau abu-abu
Jenis Yang Mirip

Montipora digitata yang mempunyai percabangan
yang lebih pendek-pendek.

Distribusi
Tersebar diseluruh perairan Indonesia, biasanya
berada didaerah dangkal

74

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora stellata
( BERNARD, 1897 )

Karakter
Koloni bercabang dengan percabangan pendek
yang saling bersambungan. Koralit tenggelam dengan papila yang besar-besar dan saling menyatu
membentuk lajur-lajur.
Warna
Kuning muda kecoklatan.
Jenis Yang Mirip
Montipora hirsuta, yang mempunyai percabangan
yang lebih terbuka.
Distribusi
Biasanya dijumpai di tempat yang dangkal pada
perairan yang tenang, kadang dominan. Tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora tuberculosa
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni umumnya submassive, kadang merayap.
Koralit campuran ada yang tenggelam dan ada
yang di permukaan. Seluruh permukaan ditumbuhi
papila yang rapat.
Warna
Coklat muda, kadang-kadang kehijauan.
Jenis Yang Mirip
M. monasteriata, yang mempunyai papila yang
lebih jarang.
Distribusi
Umum dijumpai di seluruh perairan Indonesia.
Tumbuh diantara koloni karang di tempat yang
berarus.
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora undata
( BERNARD, 1897 )

Karakter
Koloni membentuk pilar-pilar atau kolumna. Koralit tenggelam. Konosteum dipenuhi trabecula
yang membentuk lempengan-lempengan saling
bersambungan.
Warna
Coklat muda kadang-kadang keunguan.
Jenis Yang Mirip
M. monasteriata, yang mempunyai permukaan
koloni yang lebih rata dan halus.
Distribusi
Umum dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasanya hidup dekat tubir.
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Suku : Acroporidae - Marga : Montipora

Montipora verrucosa
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni submassive atau berupa lembaran permukaan ditaburi oleh tonjolan-tonjolan memanjang
secara merata. Koralit agak tenggelam tersebar
diantara tonjolan-tonjolan yang membentuk pematang-pematang kecil.
Warna
Warna coklat dengan ciri dipinggiran kuning, pucat.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah sekali di bedakan dari yang lain.
Distribusi
Sebaran ditemukan di seluruh Indonesia sangat
umum dijumpai di tubir.
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Suku : Agariciidae - Marga : Coeloseris

Suku :
AGARICIIDAE
Koloni massive, lembaran atau berbentuk daun, koralit rata atau tenggelam dengan dinding yang tidak berkembang. Septokosta berkembang dan sering merupakan kelanjutan
dari koralit di sebelahnya.

Marga : Coeloseris
VAUGHAN, 1918
Koloni massive membulat biasanya
kecil kadang dengan permukaan
yang rata atau berbukit. Koralit cerioid dengan septa antara
koralit yang berdekatan sering
menjadi satu. Septa menuju kolumela mempunyai kemiringan yang
tajam, tidak mempunyai kolumela.
Marga ini mempunyai satu jenis
yaitu Coeloseris mayeri, tersebar
di seluruh perairan Indonesia.

Coeloseris mayeri

Coeloseris mayeri
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Suku : Agariciidae - Marga : Coeloseris

Coeloseris mayeri

( VAUGHAN, 1918 )

Karakter
Koloni masive membulat. Koralit cerioid dengan
ukuran seragam dan tanpa kolumela, septa hampir sama ukurannya . Septokosta saling menyatu
antara koralit yang berdekatan.
Warna
Kuning pucat atau keputihan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lainnya.
Hati-hati dengan Siderastrea dan Pavona
Distribusi
Umum dijumpai, biasanya hidup di rataan terumbu
dan tersebar diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Gardinesoris

Suku :
AGARICIIDAE
Koloni massive, lembaran atau berbentuk daun, koralit rata atau tenggelam dengan
dinding yang tidak berkembang. Septokosta berkembang dan sering merupakan kelanjutan dari koralit di sebelahnya.

Marga : Gardineroseris
SCHEER and PILLAI, 1974
Koloni massive, koralit monocentris
dengan sudut yang tajam pada
dinding. Septa halus dan banyak
dari tepi dinding sampai kolumela.
Septa melengkung dari dinding ke
arah kolumela sehingga tampak
sebagai cekungan yang tajam.
Gardineroseris hanya mempunyai
satu jenis, tersebar di seluruh
Indonesia.

Gardineroseris planulata

Gardineroseris planulata
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Suku : Agariciidae - Marga : Gardinesoris

Gardineroseris planulata
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive, merayap kadang-kadang dengan
tepi berupa lembaran. Koralit cerioid dengan dinding dengan sudut-sudut lancip dan tajam. Septa
halus tersebar merata dengan kolumela kecil.
Warna
Warna abu-abu atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain, mempunyai koralit yang sangat khas.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Leptoseris

Suku :
AGARICIIDAE
Koloni massive, lembaran atau berbentuk daun, koralit rata atau tenggelam dengan
dinding yang tidak berkembang. Septokosta berkembang dan sering merupakan kelanjutan dari koralit di sebelahnya.

Marga : Leptoseris
EDWARDS and HAIME, 1849
Koloni membentuk daun atau
lembaran yang tipis atau encrusting koralit hanya terdapat di satu
permukaan, koralit tanpa dinding,
koralit terbentuk dalam alur yang
dangkal dan septokosta berkembang baik membentuk pematang
pada perbatasan dengan koralit
yang berdekatan. Permukaan atas
berlekuk sedangkan permukaan
bawah halus tanpa granula. Marga
ini mempunyai sekitar 14 jenis,
tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Leptoseris explanata

Leptoseris hawaiiensis
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Suku : Agariciidae - Marga : Leptoseris

Leptoseris explanata

( YABE & SUGIYAMA, 1941)

Karakter
Koloni berupa lembaran dan koralit hanya pada satu
sisi. Koralit tersebar dengan jarak berjauhan satu
sama lainnya dan menghadap kesisi luar. Septokosta berselang-seling dan berjalan secara radial
Warna
Coklat muda
Jenis Yang Mirip
Leptoseris scabra, yang mempunyai koralit yang
tersebar lebih merata.
Distribusi
Umum dijumpai, biasanya hidup di lereng terumbu
tengah. Tersebar diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Leptoseris

Leptoseris foliosa
( DINESEN, 1980 )

Karakter
Koloni berbentuk daun lembaran, terlihat adanya
lekukan yang berjalan secara radial. Koralit dalam
baris yang teratur sejajar dengan tepi koloni. Koralit kecil dengan kolumela yang nyata. Septokosta
terlihat nyata.
Warna
Warna kuning muda.
Jenis Yang Mirip

Leptoseris mycetoseroides, yang mempunyai koralit
yang tidak teratur dan saling berdesakan.

Distribusi
Tersebar di perairan Indonesia bagian Timur. Umum
dijumpai di tempat yang terlindung di antara koloni
karang yang lain.
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Suku : Agariciidae - Marga : Leptoseris

Leptoseris hawaiiensis
( VAUGHAN, 1907 )

Karakter
Koloni merayap atau berbentuk lembaran. Koralit
membulat agak menonjol dengan koralit pusat
dapat dibedakan dengan nyata. Septokosta halus
dan memberi kesan permukaan yang halus.
Warna
Coklat, kuning muda.
Jenis Yang Mirip
Leptoseris scabra, yang mempunyai koralit yang
tersebar lebih jarang.
Distribusi
Biasanya ditemukan di tempat yang terlindung di
lereng terumbu, jarang ditemukan. Tersebar di
Indonesia Timur.
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Suku : Agariciidae - Marga : Leptoseris

Leptoseris mycetoseroides
( WELLS, 1954 )

Karakter
Koloni merayap atau lembaran, dan dapat mencapai ukuran yang besar. Pada permukaan koloni
terdapat banyak lekukan yang tidak teratur. Koralit
berdesak-desakan tidak teratur.
Warna
Kuning muda.
Jenis Yang Mirip
Leptoseris foliosa dan sering mirip dengan Pavona

varians

Distribusi
Umum dijumpai di tubir. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Leptoseris

Leptoseris papyracea
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni mempunyai bentuk yang sangat khas yaitu
berupa lembaran kecil dengan lekuk-lekuk yang
tidak teratur.
Warna
Coklat muda, abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Leptoseris gardineri yang mempunyai cabang yang
lebih besar dan permukaan lebih besar

Distribusi
Umum sering dijumpai di dekat tubir. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Leptoseris

Leptoseris scabra
( VAUGHAN, 1907 )

Karakter
Koloni merayap atau lembaran dengan koralit pusat
berbeda dengan koralit lainnya. Koralit yang ditengah lebih padat daripada yang ditepi dan selalu
menghadap kearah tepi. Septokosta berselangseling sangat nyata
Warna
Coklat tua, kekuningan
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari yang lain
Distribusi
Umum dijumpai, biasanya hidup dilereng terumbu
dan ditempat yang agak tersembunyi. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia
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Suku : Agariciidae - Marga : Leptoseris

Leptoseris yabei

( PILLAI AND SCHEER, 1976 )
Karakter
Koloni berbentuk lembaran atau
lebih sering membentuk vas
bunga. Koloni dapat mencapai
ukuran yang besar. Koralit
membentuk kantong-kantong
dengan dinding berbentuk kotak-kotak persegi.
Dinding koralit menebal saling bersambungan satu
dengan lainnya membentuk galengan (ridge) yang
berjalan menjari kearah tepi koloni.
Warna
Coklat atau kuning muda dan memutih pada tepitepi koloni.
Jenis yang mirip
Jenis ini mirip dengan Leptoseris mycetoseroides
kecuali bentuk dari koralit yang cenderung kotakkotak dan tidak mempunyai galengan (ridge) yang
menjari.
Distribusi
Biasanya ditemukan dilereng terumbu yang landai
dikedalaman antara 5-10 meter. Tersebar diseluruh
perairan Indonesia, namun banyak ditemukan di
Indonesia timur.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pachyseris

Suku :
AGARICIIDAE
Koloni massive, lembaran atau berbentuk daun, koralit rata atau tenggelam dengan
dinding yang tidak berkembang. Septokosta berkembang dan sering merupakan kelanjutan dari koralit di sebelahnya.

Marga : Pachyseris
EDWARDS and HAIME, 1849
Koloni berupa lembaran atau
berupa pilar-pilar yang tegak. Koralit merupakan seri yang saling
bersambungan satu sama lain
yang membentuk alur yang sejajar
dengan tepi koloni. Septokosta
sangat nyata dan sangat teratur
dan membentuk pematang yang
kompak. Marga ini mempunyai
3 jenis yaitu Pachyseris foliosa,
Pachyseris speciosa dan Pachyseris
rugosa, tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Pachyseris speciosa

Pachyseris rugosa
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Suku : Agariciidae - Marga : Pachyseris

Pachyseris foliosa
( VERON, 1990 )

Karakter
Koloni membentuk lembaran-lembaran yang terpecah-pecah, koralit hanya pada satu sisi, berbaris
teratur membentuk galengan dengan lekuk yang
dangkal, sejajar menuju ketepi. Kolumela hampir
tidak kelihatan dan septa memanjang secara radial menuju ketepi.
Warna
Coklat muda dengan ujung keputihan atau kuning
muda.
Jenis yang mirip

Pachyseris speciosa perbedaanya pada bentuk
koloni yang berupa lembaran yang lebar-lebar.
Distribusi
Biasanya hidup ditempat yang relatif dangkal dan
tenang sering ditemukan di tempat yang agak
keruh. Tersebar diseluruh perairan Indonesia dan
lebih banyak di bagian timur.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pachyseris

Pachyseris rugosa
( LAMARCK, 1801 )

Karakter
Koloni tegak ke atas berupa pilar-pilar yang tidak
beraturan. Dua muka ciri ini yang membedakan
dari Pachyseris speciosa yang hanya satu muka.
Kolumela berupa lempeng tunggal yang berderet
terputus-putus.
Warna
Warna coklat ke abu-abuan.
Jenis Yang Mirip
Mudah dikenali karena bentuknya yang tidak teratur.
Distribusi
Tersebar di perairan Indonesia. Mudah dijumpai di
tempat yang agak dalam di lereng terumbu atau
tempat yang relatif tenang.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pachyseris

Pachyseris speciosa
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni berbentuk lembaran dengan koralit yang
membentuk alur-alur sejajar garis tepi dari tengah
secara teratur menuju ke tepi. Kolumela tidak
ada.
Warna
Warna coklat dengan tepi pucat.
Jenis Yang Mirip
Bentuk koloni yang lebar dan koralit yang rapi
membuat jenis ini mudah sekali dikenali.
Distribusi
Tersebar di perairan Indonesia. Umumnya dijumpai
di tempat yang agak dalam di lereng terumbu atau
di tempat tenang.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pavona

Suku :
AGARICIIDAE
Koloni massive, lembaran atau berbentuk daun, koralit rata atau tenggelam dengan dinding yang tidak berkembang. Septokosta berkembang dan sering merupakan kelanjutan
dari koralit di sebelahnya.

Marga : Pavona
LAMARCK, 1801
Koloni mempunyai bentuk pertumbuhan massive atau lembaran yang tebal, encrusting atau
bentuk daun yang tipis. Koralit
tidak mempunyai dinding yang
jelas. Septokosta, antara koralit
yang berdekatan saling bersatu
dengan lainnya, septokosta ini
berkembang dengan baik sehingga menjadi kenampakan yang
dominan. Marga ini mempunyai 12
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.

Pavona decussata

Pavona explanulata
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Suku : Agariciidae - Marga : Pavona

Pavona cactus

( FORSKAL, 1775 )

Karakter
Koloni berupa lembaran yang tipis tegak. Koralit
berada pada kedua sisi dengan ukuran kecil, dan dangkal dengan alur-alur yang teratur dan sejajar.
Warna
Coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Pavona frondifera, yang mempunyai koralit dengan
lempeng-lempeng lebih menonjol.
Distribusi
Umum dijumpai ditempat yang relatif tenang dan
tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pavona

Pavona decussata
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni berbentuk lembaran yang pendek dan tebal
serta tegak. Koralit terdapat di kedua permukaan.
Koralit tidak teratur, kecil tanpa dinding dan septo
kosta saling berhubungan.
Warna
Warna coklat muda atau keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip
Pavona frondifera, yang mempunyai koralit dengan
lempeng-lempeng yang sangat menonjol.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di dekat tubir.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pavona

Pavona explanulata
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni merayap atau lembaran yang kadang masive
atau berupa koloni-koloni tegak. Koralit hanya pada
satu sisi, tersebar dengan jarak yang teratur. Septokosta berselang-seling dan pada siang hari polip
sering muncul.
Warna
Abu-abu atau kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Hati-hati terkadang mirip dengan leptoseris expla-

nata

Distribusi
Jarang ditemukan, biasanya hidup dilereng terumbu. Tersebar di Indonesia bagian timur
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Suku : Agariciidae - Marga : Pavona

Pavona frondifera
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni berupa lembaran-lembaran kecil yang berdiri
tegak, saling berhubungan satu sama lain. Bentuk
percabangan ini tidak teratur. Koralit dengan septa
yang membentuk lempengan-lempengan atau pematang yang berjalan tidak teratur menuju ke tepi
dari koloni.
Warna
Kuning muda atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Pavona cactus yang mempunyai koralit lebih kecil dan dangkal serta pematang-pematang atau
lempeng-lempeng yang lebih dangkal.
Distribusi
Umum dijumpai, biasanya ditemukan di tempat
yang dangkal yaitu dirataan terumbu dekat dengan
tubir. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pavona

Pavona minuta
( WELLS, 1956 )

Karakter
Koloni massive atau submassive dengan tepi yang
biasanya bebas. Koralit kecil-kecil dengan permukaan yang halus dengan jarak antar koralit yang
teratur. Septa dua orde.
Warna
Warna coklat muda atau coklat tua.
Jenis Yang Mirip

Pavona explanulata, yang mempunyai ukuran koralit yang lebih besar.

Distribusi
Umum dijumpai, biasanya hidup dekat tubir. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pavona

Pavona varians

( VERRILL, 1864 )

Karakter
Koloni massive atau submassive. Koralit dangkal
dengan dinding yang jelas seolah-olah berbentuk
cerioid. Kolumela tidak berkembang.
Warna
Coklat kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Bentuk koralit yang tidak beraturan merupakan ciri
yang sangat khas dari jenis ini.
Distribusi
Umum dijumpai, biasanya hidup di rataan terumbu
dekat dengan tubir. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Agariciidae - Marga : Pavona

Pavona venosa

( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni massive, koralit dengan dinding berlekuk
dengan sudut tajam tidak beraturan. Kolumela tidak
berkembang atau tidak ada sama sekali.
Warna
Kuning muda atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini hampir mirip Pavona varians yang mempunyai pematang-pematang yang tidak berkembang
dengan baik
Distribusi
Tersebar diseluruh perairan Indonesia, biasanya
berada dirataan terumbu dekat dengan tubir.
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Suku : Astrocoeniidae - Marga : Madracis

Suku :
ASTROCOENIIDAE
Pocilloporidae terdiri dari marga Pocillopora, Seriatopora, Stylophora, Palauastrea dan
Madracis semuanya dapat ditemukan di Indonesia. Koloni bercabang atau submassive,
ditutupi bintil-bintil (verrucosae), koralit hampir tenggelam, kecil, kolumela berkembang
dengan baik, serta dua tingkat dan sering bergabung dengan kolumela, diantara koralit
dipenuhi duri-duri kecil. Sebaran ditemukan di seluruh Indonesia

Marga : Madracis
EDWARDS and HAIME, 1849
Koloni merayap, berupa lembaran
atau membentuk pilar. Koralit cereoid dengan sudut-sudut membulat
dengan kolumela membentuk
tonjolan. Jumlah septa ada 10
yang masing-masing menyatu
dengan kolumela. Konesteum
bergranula halus. Di lapangan
hampir mirip dengan genus Stylocoeniella bedanya adalah koralit
lebih besar dan pada konesteum
tidak dijumpai tonjolan. Sebaran di
seluruh perairan Indonesia bagian
timur. Warna cenderung coklat
atau hijau

Madracis pharensis

Madracis pharensis

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia 103

Suku : Astrocoeniidae - Marga : Madracis

Madracis pharensis
( HELLER, 1868 )

Karakter
Koloni merayap, koralit plocoid kecil dengan bentuk
polygonal. Septa primer berjumlah 10 yang diakhiri
dengan pali. Septa kedua pendek dan berkembang
dengan baik
Warna
Merah tua atau kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dengan yang lain.
Distribusi
Di jumpai di tempat yang terlindung di lereng terumbu. Tidak mudah untuk melihatnya. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Astrocoeniidae - Marga : Palauastrea

Suku :
ASTROCOENIIDAE
Pocilloporidae terdiri dari marga Pocillopora, Seriatopora, Stylophora, Palauastrea dan
Madracis semuanya dapat ditemukan di Indonesia. Koloni bercabang atau submassive,
ditutupi bintil-bintil (verrucosae), koralit hampir tenggelam, kecil, kolumela berkembang
dengan baik, serta dua tingkat dan sering bergabung dengan kolumela, diantara koralit
dipenuhi duri-duri kecil. Sebaran ditemukan di seluruh Indonesia.

Marga : Palauastrea
YABE and SUGIYAMA, 1941
Koloni bercabang mirip Porites
cylindrica akan tetapi dengan koralit yang lebih besar dan koralit
membulat dengan septa bersatu
dengan kolumela membentuk tonjolan dan konesteum bergranula.
Warna koloni hijau kecoklatan
dengan ujung cenderung memutih. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia

Palauastrea ramosa

Palauastrea ramosa
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Suku : Astrocoeniidae - Marga : Palauastrea

Palauastrea ramosa

( YABE & SUGIYAMA, 1941)

Karakter
Koloni bercabang mirip percabangan Porites nigrescens dengan ujung yang lebih tumpul. Koralit
hampir rata dengan permukaan dengan ciri khas
kolumela besar dan menonjol dan septa dua
tingkat yang berbeda terlihat nyata. Konesteum
bergranula.
Warna
Warna abu-abu kecoklatan dengan ujung koloni
berwarna putih.
Jenis Yang Mirip

Palauastrea ramosa adalah monospecies.
Distribusi
Tersebar di timur perairan Indonesia. Jarang dijumpai, koloni yang dijumpai di goba biasanya
dengan percabangan yang lebih panjang dan kecil
serta rapuh.
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Suku : Astrocoeniidae - Marga : Stylocoeiniella

Suku :
ASTROCOENIIDAE
Suku ini hanya mempunyai satu marga yaitu Stylocoeniella. Koralit cerioid, dengan septa
jelas dan kolumela membentuk tonjolan, konesteum bergranula.

Marga : Stylocoeniella
YABE and SUGIYAMA, 1935
Membentuk koloni yang relatif kecil
biasanya berada di antara pertumbuhan karang masif lainnya.
Di daerah beriklim sedang koloni
dapat tumbuh besar. Koloni masive
atau rapuh, koralit hampir tenggelam. Ciri khas dari marga ini adalah
adanya tonjolan (Styloform) yang
muncul dari bagian kolumela dan
diantara koralit. Septa dua tingkat
yang berbeda. Warna koloni di
alam hijau atau coklat kehitaman.
Sebaran ditemukan di seluruh Indonesia. Marga ini mempunyai dua
jenis yaitu Stylocoeniella guentheri
dan Stylocoeniella armata.
Stylocoeniella armata

Stylocoeniella guentheri
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Suku : Astrocoeniidae - Marga : Stylocoeiniella

Stylocoeniella armata
( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni massive atau merayap
dengan koralit kecil dan dangkal. Kolumela besar merupakan
tonjolan di tengah koralit. Septa dengan dua tingkat yang hampir sama. Di setiap koralit terdapat
satu tonjolan duri yang sangat khas. Koralit mirip
dengan Palauastrea dan Porites. Ukuran koralit
0,7 – 1 mm.
Warna
Ukuran koloni kecil dengan warna hijau dan kadangkadang berwarna coklat atau kehitam-hitaman.
Jenis Yang Mirip
Stylocoeniella mempunyai dua jenis yaitu S. armata
dan S. guentheri, keduanya dibedakan oleh adanya
tonjolan yang ada di antara koralit.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Ukuran
koloni kecil biasanya terlindung atau dibalik koloni
karang lainnya.
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Suku : Astrocoeniidae - Marga : Stylocoeiniella

Stylocoeniella guentheri
( BASSET – SMITH, 1890 )

Karakter
Mirip dengan Stylocoeniella armata. Perbedaannya adalah diantara koralit tidak ada tonjolan duri.
Ukuran lebih besar dibanding S. armata yaitu antara
1-1,3 mm.
Warna
Coklat atau kuning gelap, atau hijau gelap.
Jenis Yang Mirip

Stylocoeniella armata. Septa terdiri dari dua yang
tidak sama besarnya.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasanya
di tempat yang terlindung atau dibalik koloni yang
lain.
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Catalaphyllia

Suku :
CARYOPHYLLIIDAE
Bentuk koloni, paceloid, meandroid atau flabelo meandroid, koloni mempunyai septa
dengan jarak yang cukup jauh satu dengan yang lain dengan permukaan halus tanpa
ornamen. Dinding koralit mempunyai struktur yang semacam.

Marga : Catalaphyllia
WELLS, 1971
Koloni flabello meandroid dengan
septa membentuk huruf V, tidak
mempunyai kolumela dengan
dinding yang halus. Polip besar
dengan tentakel tanpa cabang
dengan ujung tentakel membentuk benjolan. Marga ini hanya
mempunyai satu jenis yaitu Catalaphyllia jardinei yang tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Catalaphyllia jardenei

Catalaphyllia jardenei
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Catalaphyllia

Catalaphyllia jardinei
( SAVILLE-KENT, 1893 )

Karakter
Koloni flabelo meandroid, Septa lurus tanpa gigi
dan membentuk huruf V menuju ke kolumela.
Tentakel besar dengan ujung-ujung membesar
atau lancip dengan bintik putih atau ungu. Mudah
sekali dikenali di lapangan, hampir mirip dengan
sea anemon.
Warna
Warna coklat atau hijau.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain karena
bentuk koloni yang sangat khas.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umumnya
dijumpai di tempat yang relatif dalam dasar lumpur pasiran. Di daerah Kendari jenis ini ditemukan
di rataan terumbu dengan kondisi yang sangat
melimpah.
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Suku : Caryophyllidae - Marga : Euphyllia

Suku :
CARYOPHYLLIIDAE
Bentuk koloni, paceloid, meandroid atau flabelo meandroid koloni mempunyai septa
dengan jarak yang cukup jauh satu dengan yang lain dengan permukaan halus tanpa
ornamen. Dinding koralit mempunyai struktur yang semacam.

Marga : Euphyllia
DANA, 1846
Bentuk percabangan koloni adalah
paceloid. Septa tanpa gigi dengan
permukaan halus. Kolumela tidak
ada, kosta tidak berkembang
dengan baik tetapi masih dapat
terlihat. Polip besar dan panjang.
Bentuk ujung tentakel dipakai
untuk identifikasi jenis. Marga ini
mempunyai 5 jenis, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Euphyllia glabrescens

Euphyllia ancora
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Euphyllia

Euphyllia ancora

( VERON & PICHON, 1980 )

Karakter
Bentuk koloni flabeloid atau mendroid-paceloid yang
secara keseluruhan membentuk kubah. Dinding
koralit tipis dengan septa terlihat jelas tipis tanpa
kolumela. Tentakel relatif lebih pendek dengan
ujung membesar dan berbentuk tapal kuda.
Warna
Coklat tua, muda dengan ujung tentakel putih,
ada yang hijau.
Jenis Yang Mirip

Euphyllia divisa, yang mempunyai bentuk tentakel

seperti pentol korek api yang bercabang-cabang.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Sangat
umum dijumpai di tempat yang relatif tenang.
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Euphyllia

Euphyllia cristata

( CHEVALIER, 1971 )

Karakter
Koloni paceloid, koralit relatif kecil. Septa pertama
sangat besar dan menonjol tanpa kolumela. Kosta
septa pertama terlihat dengan jelas. Tentakel
berbentuk seperti pentol korek api.
Warna
Abu-abu, coklat dengan ujung tentakel putih.
Jenis Yang Mirip

Euphyllia glabrescens, yang mempunyai tentakel
dengan bentuk pentol korek api tunggal.

Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Euphyllia

Euphyllia divisa

( VERON & PICHON, 1980 )

Karakter
Bentuk koloni flabeloid atau mendroid-paceloid
yang secara keseluruhan membentuk kubah.
Dinding koralit tipis dengan septa terlihat jelas
tipis tanpa kolumela. Tentakel bercabang-cabang
dengan ujung berbentuk pentol korek api dengan
berbagai ukuran.
Warna
Coklat tua, muda atau hijau.
Jenis Yang Mirip
Euphyllia ancora, yang mempunyai tentakel dengan
ujung seperti tapal kuda.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, sangat
umum dijumpai di tempat yang tenang.
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Euphyllia

Euphyllia glabrescens

( CHAMISSO & EYSENHARDT, 1821 )

Karakter
Euphyllia dengan bentuk koloni flabeloid atau meandroid paceloid yang secara keseluruhan membentuk
kubah. Dinding koralit tipis dengan septa terlihat
jelas tipis tanpa kolumela.
Warna
Tentakel panjang dengan ujung berwarna putih.
Jenis Yang Mirip
Euphyllia cristata, yang mempunyai ujung tentakel
seperti pentol korek api tunggal dan besar.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, sangat
umum dijumpai di tempat yang relatif tenang dan
keruh.
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Suku : Caryophyllidae - Marga : Heterocyathus

Suku :
CARYOPHYLLIIDAE
Bentuk koloni, paceloid, meandroid atau flabelo meandroid koloni mempunyai septa
dengan jarak yang cukup jauh satu dengan yang lain dengan permukaan halus tanpa
ornamen. Dinding koralit mempunyai struktur yang semacam.

Marga : Heterocyathus
EDWARDS and HAIME, 1848
Marga Heterocyathus umumnya
tidak mempunyai zooxanthella.
Hidup ditempat dalam pada dasar
pasir halus atau kasar. Hidup soliter
dengan bentuk seperti kuali dan
selalu hidup bersimbiosa dengan
cacing. Jenis ini jarang ditemukan
tetapi bila ditemukan selalu dalam
jumlah yang cukup banyak, hidup
bergerombol.

Heterocyathus aequicostatus

Heterocyathus aequicostatus

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia 117

Suku : Caryophylliidae - Marga : Heterocyathus

Heterocyathus aequicostatus
( MILNE EDWARDS & HAIME, 1848 )

Karakter
Karang soliter, hidup bebas, mempunyai bentuk
seperti kuali. Septa diteruskan sebagai kosta yang
mengelilingi seluruh permukaan tubuh. Selalu
bersimbiosa dengan cacing Aspidosiphon coralicola, waktu masih bentuk larva selalu melekat
pada moluska dan setelah besar seluruh cangkang
moluska ditutupi oleh skeleton karang
Warna
Putih transparan.
Jenis Yang Mirip
Heteropsammia tidak mempunyai kosta yang
nyata.
Distribusi
Jarang ditemukan, namun jika ditemukan biasanya
dalam jumlah yang melimpah. Biasanya hidup
ditempat yang dalam pada dasar yang halus. Tersebar di seluruh perairan Indonesia
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Nemenzophyllia

Suku :
CARYOPHYLLIIDAE
Bentuk koloni, paceloid, meandroid atau flabelo meandroid koloni mempunyai septa
dengan jarak yang cukup jauh satu dengan yang lain dengan permukaan halus tanpa
ornamen. Dinding koralit mempunyai struktur yang semacam.

Marga : Nemenzophyllia
HODYSON and ROSS, 1981
Koloni meandroid dengan dinding tipis dan septa tipis dengan
lembah yang dalam dan sempit.
Polyp besar berupa lembaran tipis.
Biasanya hidup di tempat yang dalam. Tersebar di Indonesia Timur.

Nemenzophyllia turbida

Nemenzophyllia turbida
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Nemenzophyllia

Nemenzophyllia turbida

( HODGSON & ROSS, 1981 )

Karakter
Koloni flabelo-meandroid. Koralit merupakan skeleton yang memanjang dengan septa hanya satu
order yang tidak teratur. Septa tebal atau tipis
tanpa kolumella dan pali. Polyp besar membentuk
lembaran yang besar seperti bunga.
Warna
Coklat muda kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Mudah sekali dibedakan dari yang lain.
Distribusi
Hidup di tempat yang dalam dengan dasar pasir
kasar rataan berlumpur. Jarang dijumpai. Tersebar
di Indonesia Timur.
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Physogyra

Suku :
CARYOPHYLLIIDAE
Bentuk koloni, paceloid, meandroid atau flabelo meandroid koloni mempunyai septa
dengan jarak yang cukup jauh satu dengan yang lain dengan permukaan halus tanpa
ornamen. Dinding koralit mempunyai struktur yang semacam.

Marga : Physogyra
QUELCH, 1884
Koloni meandroid dengan alur
pendek dan terpisah agak jauh
yang dihubungkan dengan konesteum yang dangkal dengan
permukaan halus. Septa besar
dengan tepi halus dan terpisah
satu sama lain dalam jarak yang
cukup berjauhan. Dinding tidak
berlubang-lubang, kolumela tidak
ada. Polyp berbentuk kerucut panjang atau buah anggur kecil-kecil
menutup seluruh permukaan koloni. Marga ini hanya memiliki satu
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.

Physogyra lichtensteini

Physogyra lichtensteini
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Physogyra

Physogyra lichtensteini
EDWARDS & HAIME, 1851

Karakter
Koloni massive, koralit meandroid dengan lereng
yang pendek-pendek dengan percabangan sinusoid. Septa besar dengan pinggiran yang halus.
Dinding tebal dengan kolumela tidak berkembang.
Warna
Putih pucat atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Plerogyra sinuosa, yang mempunyai septa yang
lebih lebar dan besar.
Distribusi
Umum dijumpai. Tersebar diseluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Plerogyra

Suku :
CARYOPHYLLIIDAE
Bentuk koloni, paceloid, meandroid atau flabelo meandroid koloni mempunyai septa
dengan jarak yang cukup jauh satu dengan yang lain dengan permukaan halus tanpa
ornamen. Dinding koralit mempu-nyai struktur yang semacam.

Marga : Plerogyra
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni paceloid atau flabello meandroid dengan alur-alur yang
dihubungkan satu dengan yang
lain oleh konesteum. Septa besar
dan utuh dengan tepi halus dan
berpisah dengan jarak yang agak
jauh antara satu septa dengan
lainnya. Dinding tidak berlubanglubang dan kolumela tidak ada.
Marga ini mempunyai satu jenis.
Ciri khas dari Plerogyra adalah
bentuk polip yang seperti anggur
dan berwarna putih, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Plerogyra sinuosa

Plerogyra simplex
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Plerogyra

Plerogyra simplex
( REHBERG, 1892 )

Karakter
Koloni bercabang dengan bentuk paceloid yang memanjang seragam. Septa tersusun rapi tanpa kolumela. Kosta halus, tentakel besar warna putih.
Warna
Coklat tua, dengan tentakel putih.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari jenis yang lain.
Distribusi
Jarang dijumpai tersebar terutama di bagian timur
Indonesia.
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Suku : Caryophylliidae - Marga : Plerogyra

Plerogyra sinuosa
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni paceloid atau flabelo-meandroid dengan aluralur yang dihubungkan dengan konesteum tipis.
Septa besar halus pada tepinya tanpa kolumela.
Tentakel berbentuk seperti anggur. Jenis ini hidup
di tempat terlindung dan mudah sekali dikenali.
Warna
Warna putih, coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Bentuk tentakel yang menggelembung merupakan
ciri yang sangat khas bagi jenis ini.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umumnya
dijumpai di lereng terumbu agak tersembunyi di
antara koloni karang lainnya.
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Suku : Dendrophyllidae - Marga : Heteropsammia

Suku :
DENDROPHYLLIIDAE
Karang ini ada yang soliter atau membentuk koloni. Koralit porus dan hampir sebagian
besar terdiri dari konesteum septa bersatu dengan pola tertentu. Suku ini merupakan
karang ahermatipik.

Marga : Heteropsammia
EDWARDS and HAIME, 1848
Karang hidup bebas dalam satu
individu terdapat beberapa koralit dengan septa yang sangat
jelas terdiri dari dua order. Order
pertama tebal dan bergerigi.
Larva mula-mula menempel pada
cangkang gastropoda yang dalam
pertumbuhannya menyelimuti
seluruh tubuh gastropod. Hal ini
menjadi salah satu ciri khas dari
marga Heteropsammia selalu bersimbiosa dengan gastropod.

Heteropsammia cochlea

Heteropsammia cochlea
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Suku : Dendrophylliidae - Marga : Heteropsammia

Heteropsammia cochlea
( SPENGLER, 1781 )

Karakter
Karang soliter, hidup bebas, mempunyai bentuk seperti kuali dengan
dasar datar. Satu individu karang
mempunyai satu sampai tiga koralit. Septa dari koralit tidak dilanjutkan sebagai kosta. Seluruh dinding tubuh terdiri
dari dinding yang berpori yang berbentuk retikulata.
Kolumela terlihat dengan jelas. Karang ini selalu bersimbiosa dengan cacing Aspidosiphon coralicola.
Warna
Kuning pucat atau coklat muda.
Jenis yang mirip

Heterocyatus aequicostatus yang hanya mempunyai

satu koralit pada satu individu dan septa dilanjutkan dengan septa yang berupa alur-alur yang sangat
nyata.
Distribusi
Biasanya hidup ditempat yang relatif dalam dengan
dasar pasir halus sampai kasar. Jarang ditemukan
namun jika ditemukan biasanya dalam jumlah yang
sangat melimpah. Sebaran diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Dendrophylliidae - Marga : Tubastrea

Suku :
DENDROPHYLLIIDAE
Karang ini hidup soliter atau membentuk koloni. Koralit porus dan hampir sebagian
besar terdiri dari konesteum, septa bersatu dengan pola tertentu. Suku ini merupakan
karang ahermatipik.

Marga : Tubastrea
LESSON, 1829
Karang ini termasuk jenis yang
ahermatipik dengan bentuk koloni
dendroid. Koralit berupa tabung
pendek dan lebar, septa tidak
berkembang sempurna dengan
kolumela besar dan kompak. Polip
dengan tentakel yang berbintilbintil dan transparan. Biasa hidup
di gua-gua kecil atau di balik
koloni karang lain dan tempat
terlindung lainnya. Marga ini mempunyai sekitar 5 jenis, tersebar di
seluruh perairan Indonesia. Karang
ini sering dijumpai dengan warna
yang berlainan yaitu merah, jingga
atau kuning.
Tubastrea micrantha

Tubastrea faulkneri
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Suku : Dendrophylliidae - Marga : Tubastrea

Tubastrea faulkneri
( GRAY, 1847 )

Karakter
Koloni submassive dengan koloid paceloid. jenis
ini rapuh , septa tidak berkembang dengan baik.
Tentakel sering keluar menutupi seluruh skeleton
sulit diidentifikasi dalam keadaan hidup.
Warna
Warna sangat bervariasi mulai merah, abu-abu,
merah muda hingga hijau.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini sulit untuk dibedakan antara Tubastrea
atau Dendrophyllia. Perbedaan hanya pada bersatu
tidaknya septa serta polanya.
Distribusi
Umum dijumpai di seluruh perairan Indonesia.Biasanya hidup ditempat yang dangkal atau dibalik
batu-batu.
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Suku : Dendrophylliidae - Marga : Tubastrea

Tubastrea micrantha
( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni karang ini bercabang dengan bentuk percabangan dendroid dapat mencapai satu meter. Koralit
berbentuk tabung dengan septa belum sempurna.
Karang ini termasuk ahermatipik.
Warna
Warna hitam atau coklat tua.
Jenis Yang Mirip
Mudah dikenali dari bentuk percabangan dan warnanya yang hitam.
Distribusi
Sebaran di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di tempat yang agak dalam atau lereng
terumbu.
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Suku : Dendrophyllidae - Marga : Turbinaria

Suku :
DENDROPHYLLIIDAE
Karang ini ada yang soliter atau membentuk koloni. Koralit porus dan hampir sebagian
besar terdiri dari konesteum septa bersatu dengan pola tertentu. Suku ini merupakan
karang ahermatipik.

Marga : Turbinaria
OKEN, 1815
Koloni berbentuk gada, lembaran
atau daun. Koralit membulat,
setengah tenggelam atau berupa
tabung kecil dengan dinding yang
porus dengan struktur yang seragam diseluruh permukaan. Septa
kecil dan pendek, kolumela besar
dan padat. Polip relatif besar dan
pendek. Marga ini terdiri dari 15
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.

Turbinaria stellulata

Turbinaria stellulata
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Suku : Dendrophylliidae - Marga : Turbinaria

Turbinaria frondens
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni merayap tidak teratur. Koralit setengah
tenggelam sampai menonjol dan berbentuk tabung
tegak keatas. Ukuran koralit kecil dan tidak teratur.
Warna
Coklat tua atau coklat kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Turbinaria patula atau Turbinaria mesenterina
Distribusi
Umum dijumpai , biasanya ditemukan ditempat
yang agak dalam dilereng terumbu. Tersebar diseluruh perairan Indonesia
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Suku : Dendrophylliidae - Marga : Turbinaria

Turbinaria mesenterina
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni berbentuk seperti daun melebar atau berlekuk-lekuk keatas. Koralit berada hanya pada satu
sisi, berdesak-desakan dengan ukuran yang relatif
kecil, terkesan rata.
Warna
Coklat agak kekuningan
Jenis Yang Mirip

Turbinaria frondens, yang mempunyai koralit tidak

teratur.

Distribusi
Umum dijumpai ditempat yang dangkal dan tenang,
tersebar diseluruh perairan Indonesia
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Suku : Dendrophylliidae - Marga : Turbinaria

Turbinaria reniformis
( BERNARD, 1896 )

Karakter
Koloni berbentuk lembaran seperti daun tersusun
berlapis-lapis. Koralit terdapat pada satu sisi dan
tersebar dengan jarak agak berjauhan. Dan bentuk
kerucut dengan ukuran kecil.
Warna
Coklat kuning.
Jenis Yang Mirip

Turbinaria mesenterina, yang mempunyai ukuran
koralit yang lebih kecil dan teratur.
Distribusi
Biasanya ditemukan dekat tubir pada daerah yang
agak terlindung dan keruh. Tersebar diseluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Dendrophylliidae - Marga : Turbinaria

Turbinaria stellulata
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni berbentuk lembaran atau merayap. Koralit
berbentuk kerucut dengan dinding tebal. Ukuran
koralit bervariasi dengan jarak antara koralit lebarlebar.
Warna
Coklat tua atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Turbinaria radicalis, yang mempunyai ukuran koralit
yang lebih seragam.
Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya hidup dilereng terumbu
bawah. Tersebar di Indonesia bagian Timur.
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Suku : Faviidae - Marga : Australogyra

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Australogyra
VERON and PICHON, 1982
Koloni bercabang pendek dan
gemuk serta kompak secara keseluruhan membentuk kubah.
Koralit dangkal dengan dinding
tebal. Marga ini hanya mempunyai satu jenis yaitu : Australogyra
zelli. Jarang dijumpai.

Australogyra zelli
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Suku : Faviidae - Marga : Australogyra

Australogyra zelli

( VERON & PICHON, 1977 )

Karakter
Koloni bercabang membentuk kesatuan yang kompak, secara keseluruhan membentuk seperti kubah.
Koralit dengan dinding yang tebal dengan bentuk
bervariasi. Septa bervariasi umumnya pendekpendek dengan gigi-gigi lembut.
Warna
Coklat tua atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Dari jauh dalam kondisi hidup sering seperti Scapophyllia atau Echinopora mamiformis.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia mudah
ditemukan di dekat tubir.
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Suku : Faviidae - Marga : Barabattoia

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Barabattoia
YABE and SUGIYAMA, 1941
Koloni massive dengan koralit
relatif besar berbentuk tabung
menonjol dan tidak teratur. Bentuk koralit yang menonjol seperti
tabung inilah yang membedakan
Barabattoia dari marga yang lain
dalam suku Faviidae. Pertunasan
dilakukan dengan cara intratentakuler. Marga ini tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Barabattoia amicorum

Barabattoia amicorum
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Suku : Faviidae - Marga : Barabattoia

Barabattoia amicorum

( M. EDW & HAIME, 1850 )

Karakter
Koloni massive biasanya kecil. Koralit plocoid
setengah kerucut sampai bentuk tabung. Kosta
berkembang baik dan sama bentuknya. Pali tidak
berkembang dengan kolumela padat.
Warna
Coklat, hijau keputihan di tengah koralit.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan karena bentuk koralitnya
yang sangat menonjol dan tidak teratur.
Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Caulastrea

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Caulastrea
DANA, 1846
Bentuk pertumbuhan paceloid,
percabangan secara keseluruhan
membentuk kubah. Satu cabang
dapat terpecah menjadi satu sampai tiga kalik. Septa mempunyai
gigi-gigi halus dengan kolumela
yang nyata. Kosta terlihat jelas
berjalan dari ujung yang semakin
ke bawah semakin menghilang.
Marga ini mempunyai 4 jenis,
tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Caulastrea tumida

Caulastrea furcata
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Suku : Faviidae - Marga : Caulastrea

Caulastrea curvata

( WIJSMAN-BEST, 1972 )

Karakter
Koloni biasanya kecil, koralit paceloid dengan
membentuk gerombolan membulat. Septa berlubang dengan baik dan dilanjutkan dengan kosta.
Pecabangan koralit membuka lebih lebar dengan
polip tebal.
Warna
Hijau, merah, coklat muda atau kuning muda
Jenis Yang Mirip
Caulastrea furcata. yang mempunyai percabangan
yang lebih kompak dan koralit yang lebih besar.
Distribusi
Biasanya dijumpai ditempat yang relatif dangkal,
atau di lereng terumbu atas. Tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Caulastrea

Caulastrea furcata
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni paceloid, koralit dengan percabangan yang
agak terbuka tetapi dapat pula tersusun secara
rapat. Septa tebal dan tipis tersusun tidak teratur.
Warna
Kuning pucat, hijau, coklat.
Jenis Yang Mirip

Caulastrea curvata. Untuk membedakan antara
keduanya hanya berdasarkan ukuran dari koralit
dengan bentuk percabangannya.
Distribusi
Umum dijumpai di tempat yang dangkal, tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Caulastrea

Caulastrea tumida
( MATTHAI 1928 )

Karakter
Koloni plocoid atau paceloid dengan percabangan
pendek. Koralit besar dibandingkan dengan jenis
lainnya dengan tepi terkesan tidak teratur. Koralit
biasanya mempunyai lebih dari satu mulut. Kosta
tidak berkembang dengan baik.
Warna
Coklat tua, kekuningan atau pucat.
Jenis Yang Mirip

Caulastrea curvata yang mempunyai koralit yang

lebih besar dan mulut yang lebih banyak dalam
satu koralit.
Distribusi
Jenis ini biasanya umum dijumpai ditempat dangkal
tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Cyphastrea

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Cyphastrea
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni massive, encrusting atau
bercabang. Koralit kecil, plocoid,
kosta nyata, konesteum bergranula. Koralit biasanya tersebar
tidak merata dipermukaan koloni.
Jumlah septa dan ukuran koralit
dipakai untuk identifikasi. Marga
ini mempunyai sekitar 8 jenis,
tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Cyphastrea decadia

Cyphastrea serailia
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Suku : Faviidae - Marga : Cyphastrea

Cyphastrea chalcidicum
( FORSKAL, 1775 )

Karakter
Koloni massive atau encrusting dengan permukaan
yang berlekuk-lekuk tidak merata. Koralit relatif kecil
dengan septa berjumlah 12 buah dan kosta terlihat
berselang-seling.
Warna
Warna abu-abu, coklat, hijau atau kehitaman.
Jenis Yang Mirip

Cyphastrea serailia.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, umum dijumpai di rataan terumbu hingga lereng terumbu.
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Suku : Faviidae - Marga : Cyphastrea

Cyphastrea decadia

( MOLL and BOREL- BEST, 1984 )

Karakter
Merupakan satu-satunya Chypastrea yang mempunyai bentuk pertumbuhan bercabang dengan
koralit axial dan koralit radial yang tidak mudah
untuk dibedakan.
Warna
Warna coklat kekuning-kuningan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah sekali dibedakan dengan yang lain
karena bentuk koloni yang bercabang.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dijumpai
di daerah relatif tenang atau di goba.
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Suku : Faviidae - Marga : Cyphastrea

Cyphastrea japonica

( VERON & ACHON, 1977)

Karakter
Koloni submassive atau merayap dengan permukaan yang tidak beraturan. Koralit kecil dan tidak
beraturan. Septa dengan dua order, septa pertama
dengan gigi-gigi kecil yang tidak beraturan.
Warna
Coklat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Cyphastrea chalcidicum yang mempunyai kosta
yang nyata dan tersusun berselang seling.
Distribusi
Jenis ini biasanya ditemukan di dekat tubir dan
tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Cyphastrea

Cyphastrea microphthalma
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni massive atau merayap. Koralit menonjol
berbentuk seperti mangkok terbalik dan tersebar
tidak teratur. Biasanya mempunyai septa pertama
berjumlah sepuluh.
Warna
Kuning tua, abu-abu atau coklat.
Jenis Yang Mirip

Cyphastrea microphthalma. Mudah dikenali dengan
jumlah septanya yang 10 buah.

Distribusi
Umum dijumpai di daerah tubir, tersebar di seluruh
perairan Indonesia.

148

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

Suku : Faviidae - Marga : Cyphastrea

Cyphastrea serailia
( FORSKAL, 1775 )

Karakter
Koloni massive atau lembaran dengan koralit kecil plocoid. Ukuran koralit bervariasi. Konesteum
berbintil-bintil, septa pertama nyata dengan kosta
yang berkembang nyata.
Warna
Warna coklat atau kuning.
Jenis Yang Mirip

Cyphastrea chalcidium, yang mempunyai kosta yang
berkembang dengan baik.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di lereng terumbu.
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Suku : Faviidae - Marga : Diploastrea

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Diploastrea
MATTHAI, 1914
Koloni massive dengan ukuran
yang besar dan membulat. Koralit berbentuk plocoid dengan tepi
membulat dan berbentuk kubah
kecil. Septa menebal didekat
dinding. Koralit terbentuk secara ekstratentakuler. Septokosta
nyata dan bergerigi. Marga ini
hanya mempunyai satu jenis yaitu
Diploastrea heliopora, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Diploastrea heliopora

Diploastrea heliopora
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Suku : Faviidae - Marga : Diploastrea

Diploastrea heliopora
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni massive membulat seperti kubah dapat
mencapai ukuran beberapa meter. Koralit besar
berbentuk seperti mangkok terbalik dengan septa
yang tersusun rapi dan nyata. Dinding koralit tebal,
kolumela besar.
Warna
Abu-abu atau coklat tua.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini sangat mudah dibedakan dari jenis yang
lain dan hanya mempunyai satu jenis.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
hidup di lereng terumbu atas.
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Suku : Faviidae - Marga : Enchinopora

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Echinopora
LAMARCK, 1816
Koloni massive, bercabang atau
berbentuk daun. Koralit plocoid,
dengan septa yang tidak teratur
dan kosta hanya terlihat di dinding koralit. Konesteum bergranula
kecuali pada satu jenis Echinopora
mammiformis. Jenis ini memiliki
konesteum halus yang membentuk
alur-alur menuju ke tepi koralum.
Marga ini mempunyai sekitar 7
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.

Echinopora pacificus

Echinopora horrida
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Suku : Faviidae - Marga : Enchinopora

Echinopora gemmacea
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni berbentuk lembaran, koralit relatif besar dengan kenampakan yang lebih besar. Pali berkembang
dengan baik tetapi kolumela kecil. Septa pertama
terlihat dengan jelas dan tebal. Konesteum bergranula.
Warna
Warna coklat muda dengan tepi memutih.
Jenis Yang Mirip

Echinopora horrida, yang permukaan koloni lebih
besar.

Distribusi
Umumnya dijumpai di dekat tubir dan tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Enchinopora

Echinopora horrida
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni bercabang tidak teratur, dapat mencapai ukuran yang besar. Koralit dengan dinding yang tebal
dan dengan septa pertama berjumlah enam.
Warna
Coklat tua, kekuning-kuningan.
Jenis Yang Mirip

Echinopora gemmacea. Jenis E. horrida mudah

dibedakan dari jenis yang lain karena bentuk koloni
yang bercabang dan bergranula.
Distribusi
Umum dijumpai di tempat yang tenang tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Enchinopora

Echinopora lamellosa
( ESPER, 1795 )

Karakter
Koloni berupa lembaran tipis dapat mencapai ukuran yang besar. Koralit relatif kecil dengan dinding
yang tipis terkesan tidak kasar. Kolumela nyata
dengan pali yang jelas.
Warna
Coklat muda, abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Echinopora gemmacea, yang mempunyai konesteum yang bergranula.

Distribusi
Umum dijumpai, tersebar diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Enchinopora

Echinopora mammiformis
( NEMENZO, 1959 )

Karakter

Echinopora jenis ini mempunyai bentuk pertumbu-

han yang sangat khas yaitu berbentuk lembaran,
setengah massive pada bagian dasar sering muncul
tonjolan yang bercabang. Koralit dengan ukuran
yang bervariasi dan merupakan satu-satunya
jenis Echinopora dengan konesteum yang tidak
bergranula.
Warna
Warna coklat kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Echinopora horrida, yang mempunyai bentuk koloni
melebar atau bercabang.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
hidup dekat tubir.
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Suku : Faviidae - Marga : Enchinopora

Echinopora pacificus
( VERON, 1990 )

Karakter
Koloni berupa lembaran atau encrusting satu muka.
Koralit dengan septa yang berkembang dengan baik
tanpa pali. Konesteum dengan duri atau bintil-bintil
yang rapat.
Warna
Coklat tua agak kekuningan atau abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Echinopora gemmacea yang memiliki koralit dua

muka.

Distribusi
Umum dijumpai di daerah tubir. Tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Favia
OKEN, 1815
Koloni massive dengan ukuran
yang bervariasi. Koralit cenderung
berbentuk plocoid dengan pertunasan intratentakuler. Koralit cenderung membulat dengan ukuran
yang bervariasi. Septa berkembang dengan baik dengan gigi-gigi
yang teratur. Marga ini mempunyai
sekitar 20 jenis, tersebar di seluruh
perairan Indonesia.

Favia lizardensis

Favia favus
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia danae

( VERILL, 1872 )

Karakter
Koloni massive biasanya kecil. Koralit muncul dengan dinding tebal. Septokosta tidak teratur dan pali
tidak berkembang.
Warna
Coklat kadang-kadang kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Favia favus yang memiliki septokosta yang lebih
teratur.
Distribusi
Jenis ini jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia favus

( FORSKAL, 1775 )

Karakter
Koloni massive membulat, kadang mendatar. Koralit
plocoid dengan septa yang agak jarang hampir
tanpa pali.
Warna
Coklat muda, hijau.
Jenis Yang Mirip

Favia speciosa.

Distribusi
Umum dijumpai tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia lizardensis

( VERON & ACHON, 1977 )

Karakter
Koloni massive dengan ukuran besar. Koralit plocoid,
membulat dengan jarak yang teratur. Septa tipis
tersusun agak jarang tanpa pali.
Warna
Coklat muda, abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dikenali di alam.
Distribusi
Umum sering dijumpai di dekat tubir. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia maritima

( NEMENZO, 1971 )

Karakter
Koloni massive berbentuk kubah. Koralit plocoid
tersebar dengan jarak yang longgar dengan berbagai bentuk. Septa seragam dengan pali hampir
tidak ada.
Warna
Coklat tua.
Jenis Yang Mirip
Favia maxima, yang mempunyai ukuran koralit
yang lebih besar.
Distribusi
Jarang ditemukan biasanya di lereng terumbu dalam. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia matthaii

( VAUGHAN, 1918 )

Karakter
Koloni massive dengan bentuk pertumbuhan membulat. Koralit plocoid dengan pinggiran yang cenderung membulat. Septa dibagi menjadi tiga tingkat
dengan jelas septa pertama besar dan jelas dan
mencapai kolumella serta membentuk pali. Ciri khas
dari jenis ini adalah adanya tonjolan kosta. Septa
kedua kecil dan tidak mencapai kolumela dan septa
ketiga hampir hilang tetapi masih terlihat jelas.
Warna
Warna coklat tua dengan konesteum berwarna
cerah.
Jenis Yang Mirip
Favia pallida, yang mempunyai ukuran koralit yang
bervariasi.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di tubir.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia maxima

( VERON, PICHON &
WIJMAN - BEST, 1977 )

Karakter
Koloni massive biasanya dengan ukuran kecil.
koralit mempunyai dinding yang sempurna. Septa
menebal di dekat dinding dan mempunyai pali yang
membentuk mahkota didekat kolumela.
Warna
Coklat kekuningan kadang dengan warna hijau
tua.
Jenis Yang Mirip
Favia maritima yang mempunyai pali yang kurang
berkembang.
Distribusi
Biasanya tersebar didaerah dangkal, dekat tubir.
jarang dijumpai di Indonesia barat. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia pallida

( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive koralit membulat dengan jarak yang
cukup lebar antara koralit yang satu dengan lainnya. Septa dengan jarak yang jarang tidak teratur
tanpa pali.
Warna
Coklat, abu-abu, kuning pucat.
Jenis Yang Mirip
Favia speciosa, yang mempunyai jarak antar koralit
yang lebih dekat.
Distribusi
Umum dijumpai tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia rotumana

( GARDINER, 1899 )

Karakter
Koloni selalu mendatar dan koralit subplocoid dan
tidak beraturan bentuknya dan terkesan kasar.
Septa tipis nyata dan tidak beraturan. Dinding kasar
dengan pali hampir tidak berkembang.
Warna
Coklat muda, coklat tua dan sering bercampur
antara hijau, kuning, dan coklat
Jenis Yang Mirip
Favia matthaii yang mempunyai koralit teratur dan
lebih kecil.
Distribusi
Jenis ini jarang ditemukan, biasanya hidup di lereng
terumbu. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia rotundata

( VERON, PICHON
& WIJSMAN-BEST, 1977 )

Karakter
Koloni massive berbentuk kubah, koralit dengan
dinding yang tebal cenderung berbentuk membulat
dengan kalik relatif besar.
Warna
Warna abu-abu, kuning pucat atau coklat.
Jenis Yang Mirip
Favia maxima, yang mempunyai ukuran koralit yang
lebih besar.
Distribusi
Sebaran di seluruh perairan Indonesia. Umum dijumpai di goba atau di lereng terumbu.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia speciosa
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive, koralit tersebar tidak teratur berbentuk oval. Septa jelas teratur pali tidak berkembang dengan baik.
Warna
Warna hijau pucat atau coklat.
Jenis Yang Mirip
Favia pallida, yang mempunyai jarak antar koralit
yang lebih lebar-lebar.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia veroni

( MOLL & BOREL- BEST, 1984 )

Karakter
Koloni massive berbentuk kubah. Koralit sangat
kompak berbentuk cerioid dengan dinding yang
tidak teratur, tanpa pali.
Warna
Coklat tua, abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Favia maxima, yang mempunyai jarak antar koralit
yang lebih besar.
Distribusi
Jarang ditemukan, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favia

Favia vietnamensis
( VERON, 2000 )

Karakter
Koloni massive dengan ukuran kecil. Koralit tidak
teratur dengan cekungan yang dalam. Septa tidak
seragam ada yang besar dan ada yang kecil.
Warna
Coklat sampai kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dikenali karena bentuk yang spesifik.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
ditemukan ditempat yang dalam.
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Favites
LINK, 1807
Koloni massive, membulat dengan
ukuran yang relatif besar. Koralit
berbentuk cerioid dengan pertunasan intratentakuler dan cenderung berbentuk poligonal. Tidak
terlihat adanya pusat koralit. Septa
berkembang baik dengan gigi-gigi
yang jelas. Pada beberapa jenis,
pali berkembang dengan baik.
Marga ini mempunyai sekitar 11
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.

Favites chinensis

Favites complanata
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Favites abdita

( ELLIS & SOLANDER, 1786 )

Karakter
Koloni massive biasanya kecil. Koralit cerioid
berbukit-bukit kecil. Septa tegak dengan gigi-gigi
yang tajam.
Warna
Coklat tua atau kuning muda.
Jenis Yang Mirip
Favites halicora, yang mempunyai ukuran koralit
yang lebih kecil-kecil.
Distribusi
Umum dijumpai di rataan terumbu sampai daerah
tubir. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Favites chinensis
( VERRILL, 1866 )

Karakter
Koloni massive membulat, koralit dangkal bersudut
sampai melengkung, dinding tipis dengan septa
lurus menuju kolumela tanpa pali.
Warna
Kadang kekuningan, umumnya coklat
Jenis Yang Mirip
Favites complanata, yang mempunyai ukuran koralit
lebih besar dengan dinding lebih tebal.
Distribusi
Tersebar diseluruh perairan Indonesia. Mudah dijumpai di lereng terumbu.
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Favites complanata
( EHRENBERG,1834 )

Karakter
Koloni massive dan koralit membentuk sudut dengan dinding yang tebal. Pali sedikit berkembang
dengan kolumela yang relatif besar.
Warna
Coklat kadang dengan warna hijau ditengah koralit
Jenis Yang Mirip

Favites chinensis, yang mempunyai dinding lebih
tipis dan koralit lebih kecil.

Distribusi
Umum dijumpai pada daerah tubir hingga kedalaman lebih dari 10 meter. Tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Favites flexuosa
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive berbentuk setengah kubah, koralit
cerioid relatif besar dengan sudut yang jelas. Septa
jelas dengan gigi-gigi yang besar.
Warna
Warna coklat, abu-abu atau kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Favites abdita, yang memiliki ukuran koralit yang
selalu lebih kecil.
Distribusi
Sebaran di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di daerah rataan terumbu sampai tempat
yang agak dalam.
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Favites halicora

( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni massive namun sering
dengan permukaan yang berlekuklekuk bahkan sering membentuk cabang yang tidak
pendek dan tidak teratur. Dinding koralit tebal
dengan septa, kadang-kadang dengan pali yang
berkembang dengan baik.
Adanya pali membingungkan kadang-kadang diindentifikasi sebagai Goniastrea.
Warna
Coklat muda, atau kuning dengan permukaan
kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Ketidak teraturan permukaan koloni, sering mirip
dengan Favites abdita.
Distribusi
Biasanya hidup ditempat yang dangkal dirataan
terumbu, kadang-kadang didekat tubir. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia. Umum dijumpai dengan
koloni relatif kecil.
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Favites paraflexuosa
( VERON , 2000 )

Karakter
Koloni massive berbentuk kubah. Koralit cerioid
dengan sudut-sudut yang tajam dan dalam. Septa
dengan gigi yang merata dan pali tidak berkembang
dengan baik.
Warna
Coklat, kuning muda.
Jenis Yang Mirip
Favites flexuosa, yang memiliki gigi-gigi yang lebih
kecil.
Distribusi
Jenis ini jarang dijumpai. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Favites pentagona
( ESPER, 1794 )

Karakter
Koloni submassive hingga merayap kadang-kadang
membentuk tonggak. Koralit dengan dinding yang
tipis dan bersudut tajam. pali berkembang dengan
baik dengan kolumela kecil.
Warna
Warna bervariasi dari kuning, hijau, abu-abu serta
coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Hati-hati dengan jenis ini karena adanya pali yang
berkembang dengan baik sering mirip dengan

Goniastrea.

Distribusi
Umumnya ditemukan ditempat dangkal, tersebar
diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Favites

Favites russelli
( WELLS, 1954 )

Karakter
Koloni sub-massive hingga merayap. Koralit mempunyai dinding yang tipis sampai tebal tidak beraturan. Pali berkembang dengan baik.
Warna
Coklat atau hijau tua.
Jenis Yang Mirip

Favites pentagona, yang mempunyai ukuran

koralit yang lebih kecil dari dinding yang lebih
beraturan.
Distribusi
Jenis ini tidak mudah dijumpai, biasanya hidup
di lereng terumbu. Tersebar diseluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.
Marga : Goniastrea
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni massive dan beberapa
berupa lembaran atau encrusting. Koralit cerioid dengan bentuk
polygonal dengan sudut yang
tajam, membulat atau memanjang cenderung meandroid. Septa
selalu dengan pali yang nyata dan
membentuk mahkota mengelilingi
kolumela. Marga ini mempunyai
10 jenis.

Goniastrea edwardsi

Goniastrea pectinata
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea aspera
( VERRILL, 1905 )

Karakter
Koloni massive relatif besar. Koralit besar dengan
dinding tebal. Septa berjalan lurus dan membentuk
polip seperti mahkota.
Warna
Warna abu-abu atau hijau tua.
Jenis Yang Mirip
Hati-hati dengan Favites pentagona.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di daerah tubir.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea australiensis
( M. EDW & HAIME, 1857 )

Karakter
Koloni sub massive atau merayap. Koralit meandroid
dengan pertemuan membentuk sinus. Kolumela
dengan pali yang berkembang sangat baik.
Warna
Coklat tua, hijau atau abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Hati-hati jangan salah dengan Platygyra lamel-

lina.

Distribusi
Umum dijumpai di daerah dekat dengan tubir,
tersebar di seluruh Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea edwardsi
( CHEVALIER, 1971 )

Karakter
Koloni massive membentuk kubah atau berupa
kolom tegak. Koralit cerioid dengan sudut-sudut
yang cenderung membulat dengan dinding yang
tebal. Septa tidak teratur cenderung menebal di
bagian tepi.
Warna
Coklat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Goniastrea retiformis, yang mempunyai koralit yang
lebih seragam dan teratur.

Distribusi
Jenis ini biasa ditemukan di daerah rataan terumbu.
Tersebar di seluruh Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea favulus
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive dengan ukuran yang relatif besar.
Koralit cerioid atau submeandroid dengan dinding
bervariasi. Septa teratur dengan pali yang membentuk mahkota.
Warna
Warna kekuningan atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip

Goniastrea retiformis, yang mempunyai koralit lebih
seragam dan teratur.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di daerah rataan terumbu.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea minuta
( VERON, 2000 )

Karakter
Koloni massive atau merayap. Koralit cerioid dengan
sudut-sudut yang tajam dan mempunyai kenampakan yang seragam. Septa ada yang panjang dan
ada yang pendek berselang-seling.
Warna
Coklat, kuning hingga agak kehijauan.
Jenis Yang Mirip

Goniastrea retiformis, yang mempunyai ukuran
yang lebih besar.

Distribusi
Jenis tidak umum dijumpai. Tersebar diseluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea palauensis

( YABE & SUGIYAMA, 1936 )

Karakter
Koloni massive mendatar atau berbintil-bintil kecil.
Koralit dengan dinding yang tebal. Kolumela kecil
di kelilingi pali yang membentuk mahkota.
Warna
Coklat tua, hijau kekuningan, abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Goniastrea aspera, yang mempunyai dinding koralit
yang lebih dangkal.
Distribusi
Umum dijumpai dekat tubir. Tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea pectinata
( EHDENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni submasive atau merayap dengan ukuran
tidak terlalu besar. Koralit cerioid atau submeandroid dengan dinding yang tebal dan pali berkembang sangat baik membentuk mahkota.
Warna
Kuning muda.
Jenis Yang Mirip

Goniastrea edwardsi, yang mempunyai bentuk
koralit yang tidak beraturan.

Distribusi
Umum dijumpai di daerah rataan terumbu. Tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea ramosa
( VERON, 2000 )

Karakter
Koloni bercabang pendek-pendek. Koralit selalu
membentuk sudut yang tidak beraturan dengan dinding yang tebal. Septa masih terlihat jelas dengan
pali yang nyata.
Warna
Kuning pucat, atau keputihan.
Jenis Yang Mirip
Mudah dikenali karena jenis ini adalah satu-satunya
yang bercabang.
Distribusi
Tersebar di seluruh Indonesia terutama hidup dekat
tubir.
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Suku : Faviidae - Marga : Goniastrea

Goniastrea retiformis
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni massive membentuk kubah. Koralit umumnya bersudut empat sampai lima, cerioid. Septa
berselang seling antara yang panjang dan pendek.
Kolumela membentuk mahkota.
Warna
Hijau muda, coklat tua, atau kuning pucat.
Jenis Yang Mirip

Goniastrea edwardsi, yang mempunyai ukuran koralit dengan dinding yang lebih besar.

Distribusi
Umum dijumpai di daerah rataan terumbu. Tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Leptastrea

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Leptastrea
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni massive atau encrusting,
koralit relatif kecil, subcerioid atau
subplocoid. Kosta tidak ada, septa
dengan gigi menghadap ketengah
koralit dan septa utama terlihat
tebal sedang septa yang lain tipis.
Kolumela kecil berupa tonjolantonjolan kecil. Marga ini terdiri dari
sekitar 8 jenis, tersebar di seluruh
perairan Indonesia.

Leptrastrea trasversa

Leptrastrea purpurea

190

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

Suku : Faviidae - Marga : Leptastrea

Leptastrea pruinosa
( CROSSLAND, 1952 )

Karakter
Koloni mendatar atau merayap dengan ukuran
kecil. koralit cerioid, septa lebih jarang dengan
dinding bergranula. Tentakel selalu mengembang
di siang hari.
Warna
Coklat atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini sulit dibedakan dengan leptastrea purpurea , kecuali saat di lapangan yaitu tentakel selalu
keluar / mengembang di siang hari.
Distribusi
Jarang di jumpai biasanya berada dibawah koloni
karang yang lain. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Leptastrea

Leptastrea purpurea
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive atau merayap. Koralit cerioid dengan ukuran yang bervariasi. Septa mempunyai
ketebalan yang relatif sama tersusun rapi dengan
dinding yang lebih tebal.
Warna
Coklat, abu-abu atau keputihan.
Jenis Yang Mirip

Leptastrea pruinosa, yang mempunyai koralit lebih

seragam.

Distribusi
Umum dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Leptastrea

Leptastrea trasversa
( KLUNZINGER, 1879 )

Karakter
Koloni massive, merayap. Koralit cerioid dengan
sudut yang tumpul. Septa jarang dan tidak teratur
menuju kolumela. Kolumela kecil atau hampir tidak
berkembang.
Warna
Coklat tua, coklat muda, hijau tua.
Jenis Yang Mirip

Leptastrea purpurea, yang mempunyai koralit yang
lebih bervariasi.

Distribusi
Umum dijumpai di rataan terumbu, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Leptoria

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Leptoria
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni massive dengan ukuran
besar. Koralit meandroid dengan
alur yang panjang relatif sempit
dengan ukuran kecil. Pali tidak
berkembang sedangkan kolumela
berkembang membentuk lempengan yang tegak, terletak di tengah
dan saling berhubungan satu sama
lain. Marga ini hanya mempunyai
satu jenis yaitu Leptoria phrygia.

Leptoria phrygia

Leptoria phrygia
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Suku : Faviidae - Marga : Leptoria

Leptoria phrygia

( ELLIS & SOLANDER, 1786 )

Karakter
Koloni massive dengan permukaan yang tidak beraturan. Koralit meandroid dengan alur-alur yang
panjang relatif kecil dengan jarak yang seragam.
Kolumela berupa lembaran tipis yang bersambungan.
Warna
Warna hijau, coklat muda dengan alur yang berbeda warna.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah sekali dikenali dari bentuk kolumella
yang berupa lempengan tipis.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dijumpai di
tempat yang agak dalam.
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Suku : Faviidae - Marga : Montastrea

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Montastrea
BLAINVILLE, 1830
Koloni massive besar dan membulat. Koralit umumnya besar, plocoid, cenderung membulat dengan
pertunasan extratentakuler. Koralit
hampir semuanya membulat dan
septokosta nyata bergranulasi.
Marga ini mempunyai sekitar 7
jenis.

Montastrea salebrosa

Montastrea valenciennesi
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Suku : Faviidae - Marga : Montastrea

Monstastrea annuligera

( M. EDWARDS & HAIME, 1849 )

Karakter
Koloni massive tidak teratur merayap. Septa jarang
dengan pali yang berkembang dengan baik.
Warna
Hijau tua, coklat tua.
Jenis Yang Mirip

Monstastrea curta, dengan ukuran koralit yang
lebih besar.

Distribusi
Umum dijumpai di tempat yang relatif tenang.
Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Montastrea

Montastrea curta
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive berbentuk kubah atau melebar. Koralit cenderung membulat, cenderung berhimpitan
satu dengan lainnya. Septa terdiri dari dua, panjang
dan pendek saling bergantian secara teratur. Pali
relatif kecil tetapi terlihat dengan jelas.
Warna
Warna koloni coklat gelap atau coklat kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Montastrea annuligera, ukuran koralit yang lebih

kecil.

Distribusi
Umum dijumpai. Sebaran ditemukan di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Montastrea

Montastrea magnistellata
( CHEVALIER, 1971 )

Karakter
Koloni massive berbentuk kubah atau mendatar.
Koralit membulat dengan ukuran yang bervariasi.
Koralit dangkal ,septa rapat, kolumela besar pali
berkembang dengan baik.
Warna
Coklat, abu-abu kadang-kadang biru.
Jenis Yang Mirip

Montastrea valenciennesi, yang mempunyai koralit yang tidak teratur baik ukuran maupun bentuknya.
Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya di tempat yang terlindung. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Montastrea

Montastrea salebrosa
( NEMENZO, 1959)

Karakter
Koloni massive membentuk kubah. Koralit membulat plocoid dengan dinding tebal dan terkesan
berdesak-desakan. Permukaan koralit menghadap
ke segala arah. Pali berkembang dengan baik,
kolumela kecil.
Warna
Coklat muda atau kuning kecoklatan.
Jenis Yang Mirip
Montastrea curta, yang mempunyai koralit yang
lebih teratur.
Distribusi
Jarang ditemukan, biasanya ada di tempat dangkal.
Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Montastrea

Montastrea valenciennesi

( EDWARDS & HAIME, 1848 )

Karakter
Koloni massive, submassive, koralit plocoid dan
terlihat saling berdesak-desakan dan terbentuk
secara extratentakuler.
Warna
Warna hijau, kuning.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dikenali oleh karena koralit yang
saling berdesakan dan tidak teratur.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di daerah tubir.
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Suku : Faviidae - Marga : Oulastrea

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Oulastrea
LAMARCK, 1848
Koloni massive kecil, koralit mirip
Montastrea berwarna hitam, baik
saat hidupnya maupun sesudah
mati. Septa-septa juga berwarna
hitam. Ciri ini sangat memudahkan
untuk mengenali marga Oulastrea.
Marga ini hanya mempunyai satu
jenis yaitu : Oulastrea crispata
, tersebar di seluruh perairan Indonesia, terutama di tempat-tempat
yang agak berlumpur.

Oulastrea crispata

Oulastrea crispata
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Suku : Faviidae - Marga : Oulastrea

Oulastrea crispata
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni massive, biasanya kecil berwarna hitam.
Koralit mirip montastrea tetapi tidak muncul ke
permukaan. Koralit plocoid dengan jarak antara
yang relatif seragam.
Warna
Coklat tua atau hitam.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah sekali dibedakan dengan yang
lain.
Distribusi
Biasanya dijumpai pada daerah yang keruh berlumpur dan tidak mudah untuk dijumpai. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Oulophyllia

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Oulophyllia
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni massive dengan ukuran
yang relatif besar. Koralit meandroid dengan alur yang lebar
dan berbukit dengan lereng yang
tajam. Septa tipis dengan bentuk yang seragam dan kolumela
membentuk pali yang nyata pada
tiap koralit. Marga ini hanya mempunyai dua jenis yaitu Oulophyllia
crispa dan oulophyllia bennettae
tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Oulophyllia bennettae

Oulophyllia crispa
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Suku : Faviidae - Marga : Oulophyllia

Oulophyllia bennettae
( VERON, PICHON &
WIJSMAN-BEST, 1977 )

Karakter
Koloni massive dengan koralit yang berbentuk cereoid yang besar mendekati sub-meandroid. Sehingga
dalam satu koralit dapat terdiri 2-3 kolumela.
Warna
Kehijauan, abu-abu atau coklat
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain.
Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya ada di lereng terumbu
atas. Tersebar diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Oulophyllia

Oulophyllia crispa
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni massive dengan ukuran yang besar dan
koralit meandroid dengan lekuk yang dalam dan
lempengan yang relatif tinggi. Jenis ini mudah
dikenali di lapangan dengan koralit yang besar dan
lekuk yang lebar pula.
Warna
Coklat atau abu-abu
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain oleh koralitnya yang meandroid lebar-lebar
Distribusi
Tersebar diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Platygyra

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Platygyra
EHRENBERG, 1834
Koloni massive dengan ukuran
besar. Koralit hampir semuanya
meandroid dengan alur yang memanjang dan ukuran sedang. Pali
tidak berkembang, kolumela berada ditengah saling berhubungan
antara satu dengan lainnya. Marga
ini mempunyai sekitar 7 jenis.

Platygyra daedalea

Platygyra pini
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Suku : Faviidae - Marga : Platygyra

Platygyra daedalea

( ELLIS & SOLANDER, 1786)

Karakter
Koloni massive atau merayap. Koralit meandroid
dengan dinding yang tebal. Lereng panjang dan
lebar. Kolumela tidak berkembang.
Warna
Coklat tua, kuning muda.
Jenis Yang Mirip

Platygyra lamellina, yang mempunyai koralit sub-

meandroid.

Distribusi
Umum dijumpai di daerah tubir. Tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Platygyra

Platygyra pini

( CHEVALIER, 1975 )

Karakter
Koloni massive kadang encrusting, koralit subcereoid hingga submeandroid dengan dinding relatif
tebal. Septa tipis kolumela kecil di tengah.
Warna
Warna hijau, coklat muda kadang kuning tua.
Jenis Yang Mirip
Hati-hati kadang-kadang keliru dengan Goniastrea.
Platygyra tidak mempunyai pali.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasanya
dijumpai di dekat tubir.
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Suku : Faviidae - Marga : Platygyra

Platygyra sinensis

( M. EDWARDS & HAIME, 1849 )

Karakter
Koloni massive atau mendatar. Koralit meandroid
dengan dinding yang tipis. Kolumela hampir-hampir
tidak berkembang.
Warna
Coklat tua, coklat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Hampir mirip dengan Goniastrea favulus.
Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya ada dekat tubir, tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Faviidae - Marga : Plesiastrea

Suku :
FAVIIDAE
Hampir seluruh koloni berbentuk massive. Septa, pali, kolumela, dinding koralit jika ada
akan membentuk struktur yang seragam untuk masing-masing marga. Septa sederhana dengan gigi yang seragam, kolumela strukturnya hampir sama dalam satu marga.
Dinding hampir semuanya terbentuk dari perubahan septa yang saling berhubungan.
Suku ini mempunyai sekitar 18 marga.

Marga : Plesiastrea
EDWARD and HAIME, 1848
Koloni massive dengan bentuk
membulat. Koralit kecil dengan
bentuk plocoid. Pembentukan koralit secara ekstratentakular. Koralit
membulat dengan pali membentuk
mahkota. Kosta berkembang dengan baik dan memenuhi seluruh
bagian konesteum. Marga ini
hanya mempunyai satu jenis yaitu
Plesiastrea versipora, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Plesiastrea versipora

Plesiastrea versipora
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Suku : Faviidae - Marga : Plesiastrea

Plesiastrea versipora
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni massive membentuk kubah. Bentuk koralit
mirip Cyphastrea namun dengan ukuran yang
lebih besar. Pali tersusun rapi kecil dengan kolumela kecil.
Warna
Hijau, abu-abu atau kuning pucat.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dengan yang lain karena
bentuk koralitnya.
Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Fungiidae - Marga : Ctenactis

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cylcoseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Ctenactis
VERRILL, 1846
Koralum tebal dan berat, bentuk
oval dan memanjang mempunyai
satu mulut dengan septa rapat
dengan gigi kasar, tajam, atau
lobata (membulat), Ctenactis
mempunyai tiga jenis, tersebar
diseluruh perairan Indonesia. Jenis
ini dapat mencapai ukuran 40 - 50
cm. Warna pada umumnya coklat
tua atau muda

Ctenactis echinata

Ctenactis echinata
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Suku : Fungiidae - Marga : Ctenactis

Ctenactis echinata
( PALLAS, 1766 )

Karakter
Individu yang dewasa berbentuk lonjong, hampir
semuanya mempunyai satu mulut. Septa tidak terlalu rapat dengan gigi-gigi pada bagian tepi septa
agak membulat. Ukuran koloni dapat mencapai
45 cm dengan bentuk oval dan membulat pada
bagian ujungnya. Septa dengan gigi yang besar
terlihat kasar.
Warna
Coklat tua, coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Ctenactis crassa, yang mempunyai gigi yang lebih
besar dan kasar.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di dekat tubir atau lereng terumbu atas.
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Suku : Fungiidae - Marga : Cyloceris

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Cycloseris
VERRILL, 1846
Sering dimasukkan dalam subgenus Fungia, Soliter, tidak melekat,
bentuk bulat datar atau seperti
mangkuk, ukuran kecil, mulut terletak ditengah, Septa dengan gigi
halus, kosta halus, tentakel menutupi permukaan atas. Hidup melimpah di dasar yang berpasir halus
atau berlumpur pada kedalaman
lebih dalam dari 10m. Marga Cycloseris mempunyai paling sedikit 8
jenis. Sebaran umumnya dijumpai
dari daerah Bali ke Timur.

Cycloseris patelliformis

Cycloseris costulata
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Suku : Fungiidae - Marga : Cycloseris

Cycloseris costulata
( ORTMANN, 1889 )

Karakter
Koloni soliter membulat, permukaan atas cembung. Septa pertama besar dan tebal mengelilingi
mulut.
Warna
Kuning pucat atau keputihan.
Jenis Yang Mirip

Cycloseris tenuis, yang mempunyai septa yang

lebih tipis.

Distribusi
Jenis ini biasa dijumpai pada tempat yang relatif
tenang dengan dasar pasir sedikit berlumpur.
Tersebar di Indonesia timur
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Suku : Fungiidae - Marga : Cycloseris

Cycloseris hexagonalis

( M. EDWARDS & HAIME, 1848 )

Karakter
Koralit melebar pipih rata dekat dengan mulut
cembung. Ketika masih kecil pinggiran koralit sering
membentuk sudut dan kalau sudah besar pinggiran
koralit menjadi tidak teratur atau berlekuk-lekuk.
Warna
Coklat muda, kekuningan atau belang
Jenis Yang Mirip

Cycloseris sinensis, yang mempunyai tepi koloni
rata.

Distribusi
Jarang dijumpai biasanya hidup di tempat yang
tenang atau di goba. Tersebar diseluruh perairan
Indonesia terutama di Indonesia timur.

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia 217

Suku : Fungiidae - Marga : Cycloseris

Cycloseris patelliformis
( BOSCHMA, 1923 )

Karakter
Polip membulat dengan septa pertama besar terkesan membentuk kubah. Kosta kedua sampai di tepi
koloni dan tidak berselang seling.
Warna
Coklat muda.
Jenis Yang Mirip

Cycloseris costulata. Jenis yang hampir sama Cycloseris vaughani.
Distribusi
Tersebar di perairan Indonesia timur biasanya mudah ditemukan pada tempat yang relatif tenang
dengan dasar berpasir.
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Suku : Fungiidae - Marga : Cycloseris

Cycloseris somervillei
( GARDINER, 1909 )

Karakter
Koralit oval atau membulat, membentuk seperti
kubah pada bagian sekitar mulut. Septa pertama
jelas, mulut biasanya memanjang.
Warna
Coklat gelap atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Cycloseris patelliformis, yang mempunyai septa
hingga ditepi koloni.

Distribusi
Jarang dijumpai, biasa hidup di lereng terumbu
bawah, pada daerah yang tenang dan berpasir.
Tersebar di Indonesia Timur.
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Suku : Fungiidae - Marga : Cycloseris

Cycloseris tenuis
( DANA, 1846 )

Karakter
Koralit datar, tipis dan membulat. Septa berbentuk
panjang dan berbeda-beda, tetapi mempunyai
kenampakan yang seragam. Septa pertama saja
yang mencapai mulut.
Warna
Coklat pucat atau kekuningan
Jenis Yang Mirip

Cycloseris costulata, yang mempunyai bentuk

koloni cembung.

Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya hidup ditempat yang
tenang. Tersebar di Indonesia Timur.
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Suku : Fungiidae - Marga : Cycloseris

Cycloseris vaugani
( BOSCHMA, 1923 )

Karakter
Koloni membulat membentuk kubah dengan permukaan bagian bawah mendatar. Septa berselangseling dibagian tepi dari koloni. Hanya septa utama
yang mencapai bagian pusat koralit.
Warna
Coklat muda dengan warna kekuningan dibagian
mulut.
Jenis Yang Mirip

Cycloseris patelliformis, namum jenis ini septa pada
tepi koloni tidak berselang-seling.

Distribusi
Tersebar di Indonesia bagian tengah dan timur.
Banyak ditemukan pada dasar yang berpasir dilereng terumbu bagian bawah. Jarang ditemukan
namun bila ditemukan pada suatu daerah biasanya
sangat melimpah.
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Suku : Fungiidae - Marga : Diaseris

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Diaseris
EDWARDS and HAIME, 1849
Soliter, tidak melekat, bentuk tidak
menentu, datar, terdiri, dari beberapa segmen seperti sebuah kipas,
setiap segmen mempunyai mulut
pada bagian ujungnya, septa tebal
dengan gigi tumpul. Hidup didasar
yang berlumpur, melimpah pada
kedalaman lebih dari 10m. Marga
Diaseris mempunyai 2 jenis. Sebaran umumnya tidak ditemukan di
Laut Jawa, Selat Sunda dan perairan Bangka, ditemukan di lombok
kearah timur dan Sulawesi.

Diaseris fragilis

Diaseris fragilis

222

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

Suku : Fungiidae - Marga : Diaseris

Diaseris distorta

( MICHELIN, 1843 )

Karakter
Koralit berbentuk seperti kipas, agak tebal. Septa
tingginya tidak beraturan.
Warna
Coklat muda, atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Diaseris fragilis, yang mempunyai bentuk kipas yang
tidak simetris.
Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya hidup di daerah yang
relatif tenang dengan dasar pasir. Bila ditemukan
biasanya sangat melimpah. Tersebar di Indonesia
Timur.
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Suku : Fungiidae - Marga : Diaseris

Diaseris fragilis

( ALCOCK, 1893 )

Karakter
Bentuk koralit tidak beraturan yang terdiri dari beberapa lembaran kipas yang mudah sekali terpecahpecah menjadi kepingan-kepingan.
Warna
Coklat tua sampai keputihan.
Jenis Yang Mirip
Mudah sekali dibedakan dari yang lain. Diaseris
distorta mempunyai koralit yang lebih tebal.
Distribusi
Umumnya dijumpai di daerah berpasir atau lumpur, ditempat yang tenang. Tersebar di Indonesia
Timur.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Fungia
LAMARCK
Soliter, bentuk bulat sampai oval,
massive atau perforasi tidak melekat, melekat hanya pada waktu
masih anakan mulut terdiri dari
satu atau lebih, septa besar dengan gigi bervariasi yang dilanjutkan sebagai kosta yang berbentuk
gigi. Variasi bentuk gigi dipakai
untuk membedakan satu jenis
dengan lainnya. Sebaran diseluruh
perairan Indonesia pada kedalama satu hingga lebih dari 20m.
Marga Fungia mempunyai sekitar
14 jenis.

Fungia moluccensis

Fungia fungites
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia concinna
( VERRILL, 1864 )

Karakter
Koloni membulat dan rata dari tepi menuju ke tengah. Septa tersusun rapi nampak terlihat gigi-gigi
dan kosta kecil-kecil tinggi terkesan halus.
Warna
Coklat.
Jenis Yang Mirip
Fungia repanda, yang mempunyai gigi pada septa
lebih kasar.
Distribusi
Umum dijumpai tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia fralinae

( NEMENZO, 1955 )

Karakter
Koralit bulat pipih, septa dalam dua order. Septa
pertama pipih lurus menuju ke tepi. Semua septa
dengan gigi-gigi yang kecil. Tentakel selalu muncul
dengan warna ungu di ujungnya.
Warna
Kekuning-kuningan atau kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mempunyai ciri yang spesifik.
Distribusi
Biasa ditemukan di lereng terumbu atau di goba
pada substrat yang berpasir. Tersebar di Indonesia
Timur.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia fungites

( LINNAEUS, 1758 )

Karakter
Berbentuk bulat, septa tidak terlalu rapat berjalan
lurus, gigi-gigi pada septa berbentuk segitiga lancip dan tajam. Kenampakan secara keseluruhan
relatif halus.
Warna
Warna coklat kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Fungia repanda, yang mempunyai gigi-gigi lebih
kasar.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai, biasanya hidup di tubir dan lereng terumbu tengah.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia horrida
( DANA, 1846 )

Karakter
Hidup bebas, secara umum penampilan jenis karang
ini terlihat kasar. Koralum relatif tebal dan agak cembung. Septa tidak terlalu rapat dengan gigi kasar
dan bentuk dan arahnya tidak beraturan.
Warna
Coklat tidak rata terlihat belang-belang kadangkadang abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Fungia danai, yang mempunyai gigi lebih halus.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia dan sangat
umum dijumpai.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia klunzingeri

( DODERLEIN, 1901 )

Karakter
Koralit bulat tebal, ukuran besar dengan mulut
agak cembung. Septa dengan berbagai ukuran
dengan gigi berbentuk segitiga atau bentuk-bentuk
kolumna.
Warna
Coklat tua dan muda sering berwarna-warni.
Jenis Yang Mirip
Fungia horrida, yang mempunyai gigi-gigi yang
kasar.
Distribusi
Tidak banyak dijumpai, bagian barat Sumatera
merupakan sebaran utama.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia moluccensis

( Van DER HORST, 1919 )

Karakter
Berbentuk oval dan septa pertama dari mulut hingga
mencapai tepi. Pada bagian tengah berupa gundukan yang memanjang mengelilingi mulut. Septa
tersusun rapat dan berjalan lurus.
Warna
Warna coklat muda.
Jenis Yang Mirip

Fungia paumotensis, yang mempunyai mulut tidak

menonjol.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, terutama
di bagian timur Indonesia. Jarang ditemukan di
Indonesia bagian barat.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia paumotensis

( STUTCHBURY, 1833 )

Karakter
Hidup bebas, mulut tunggal berbentuk oval dengan
ujung membulat, tebal. Septa tidak terlalu rapat
berjalan lurus menuju ketepi dengan gigi berbentuk
granula kecil-kecil.
Warna
Coklat tua kadang kuning pucat.
Jenis Yang Mirip

Fungia moluccensis namun tanpa kubah yang
mengelilingi mulutnya.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai hidup dilereng terumbu bawah.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia scabra

( DODERLEIN, 1901 )

Karakter
Koralit membulat pipih. Septa tipis ramping dengan
gigi yang kecil-kecil. Di alam kadang-kadang terlihat
adanya tentakel yang berbentuk bintil-bintil. Kosta
terlihat jelas walaupun tipis.
Warna
Coklat muda
Jenis Yang Mirip
Fungia granulosa, yang mempunyai septa relatif
lurus ke tepi.
Distribusi
Jenis ini biasanya ditemukan di tempat yang terlindung. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia scutaria

( LAMARCK, 1801 )

Karakter
Polip oval, tebal dan padat. Septa pertama sampai
di daerah mulut lebih tinggi dari yang lain. Pangkal
dari septa kedua dan selanjutnya selalu dimulai
dengan benjolan atau penebalan dan berjalan
berkelok-kelok.
Warna
Coklat muda sering dengan warna ungu.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini sangat mudah dikenali karena bentuk polip
dan penebalan pada septa.
Distribusi
Umum dijumpai terutama di Indonesia bagian
timur.
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Suku : Fungiidae - Marga : Fungia

Fungia taiwanensis

( HOEKSEMA & DAI , 1991 )

Karakter
Polyp lonjong dengan tepi tidak teratur, menonjol
dibagian tengah, tabal dan berat, dengan mulut
utama memanjang. Bentuk polyp seperti Fungia moluccensis akan tetapi mempunyai mulut
sekunder yang banyak.
Warna
Coklat muda atau tua.
Jenis Yang Mirip

Fungia moluccensis bedanya jenis ini mempu-

nyai mulut yang banyak yang tersebar di seluruh
polyp.
Distribusi
Jenis ini jarang ditemukan di Indonesia namun kalau ditemukan disuatu tempat biasanya melimpah.
Sebaran hanya ditemukan di Pulau Derawan dan
NTB.
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Suku : Fungiidae - Marga : Halomitra

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Halomitra
DANA, 1846
Berkoloni, tidak melekat, berukuran besar menyerupai kubah
atau lonceng dinding relatif tipis,
mulut tersebar tidak beraturan,
septa dengan gigi kasar, tentakel
kecil hampir tidak terlihat. Sebaran ditemukan di seluruh perairan
Indonesia. Marga Halomitra hanya
mempunyai satu jenis yaitu Halo-

mitra pileus

Halomitra pileus

Halomitra pileus
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Suku : Fungiidae - Marga : Halomitra

Halomitra pileus

( LUNAEUS, 1758 )

Karakter
Koloni berupa kubah yang besar dengan dinding
yang relatif tipis jika dibandingkan dengan besarnya
koloni. Mulut pusat berada di puncak lembah diikuti
dengan mulut yang tersebar agak teratur menuju
ke tepi dari pusat kubah.
Warna
Coklat tua, atau muda dengan mulut putih.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dikenali karena bentuknya yang
khas.
Distribusi
Jarang dijumpai namun bila dijumpai pada satu
tempat biasanya jumlahnya banyak sekali. Tersebar
di Indonesia bagian timur.
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Suku : Fungiidae - Marga : Heliofungia

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Heliofungia
WELLS, 1966
Soliter, buku ukuran besar sampai
50 cm, datar septa besar dengan
gigi berbentuk lobata, mulut ditengah dapat mencapai ukuran sampai 3cm, mempunyai tentakel yang
panjang dengan bagian seperti
korek api berwarna putih. Hidup
tersebar dari reef flat hingga kedalaman lebih dari 15m. Heliofungia
hanya mempunyai satu jenis yaitu
Heliofungia actiniformis. Sebaran
diseluruh perairan Indonesia.

Heliofungia actiniformis

Heliofungia actiniformis
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Suku : Fungiidae - Marga : Heliofungia

Heliofungia actiniformis

( QUOY & GAIMARD, 1833 )

Karakter
Koralit membulat tebal dengan septa yang relatif
rapat dengan gigi yang berlekuk besar dan membulat. Polip dengan daging dan tentakel yang besar
dan panjang-panjang.
Warna
Coklat muda, keputihan.
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari jenis yang lain, karena
tentakel-tentakelnya panjang.
Distribusi
Umum dijumpai, biasanya ditempat yang relatif tenang dengan dasar yang lunak. Tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Fungiidae - Marga : Herpolitha

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.

Marga : Herpolitha
ECSHCOLTZ, 1825
Koloni, berbentuk memanjang
dengan alur memanjang dari ujung
satu ke ujung lainnya, pada alur
memanjang terdapat beberapa
mulur sebagai pusat, septa tersusun secara kasar dari pusat
menuju tepi secara seragam. Mulut
kedua tersebar sejajar dengan alur
memanjang. Sebaran ditemukan
diseluruh perairan Indonesia. Marga Herpolitha mempunyai 2 jenis.

Herpolitha limax

Herpolitha weberi
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Suku : Fungiidae - Marga : Herpolitha

Herpolitha limax

( HOUTTUYN, 1772 )

Karakter
Koloni oval memanjang dengan bagian yang membulat. Mulut terdapat ditengah berderet sepanjang
garis tengah. Mulut tidak hanya terdapat ditengah
dan berjalan sejajar dengan garis tengah , tetapi
tidak teratur.
Warna
Cokelat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Herpolitha weberi, yang mempunyai mulut lebih
sedikit.
Distribusi
Umum dijumpai didaerah yang dangkal, tersebar
diseluruh perairan Indonesia.
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Suku : Fungiidae - Marga : Herpolitha

Herpolitha weberi
( HORST, 1921 )

Karakter
Koloni pipih, memanjang, mulut terdapat di sepanjang garis tengah. Septa kosta selalu berjalan dari
tengah mulut ke tepi koloni
Warna
Coklat muda, keputihan.
Jenis Yang Mirip
Herpolitha limax, yang mempunyai mulut sekunder
yang memanjang sejajar garis tengah.
Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya pada daerah yang tenang
dan berdasar pasir. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Fungiidae - Marga : Lithophyllon

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Lithophyllon
REHBERGM , 1892
Koloni melekat, berbentuk lembaran, mulut banyak relatif tidak
teratur. Septa seperti Diaseris
memanjang dari mulut menuju ke
tepi. Sebaran ditemukan di seluruh
indonesia. Marga Lithophyllon
hanya mempunyai satu jenis yaitu

Lithophyllon edwarsi.

Lithophyllon undulatum

Lithophyllon undulatum

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia 243

Suku : Fungiidae - Marga : Lithophyllon

Lithophyllon undulatum
( REHBERG, 1892 )

Karakter
Koloni merayap dengan pinggiran membulat. Biasanya tanpa ada koralit pusat. Septokosta tipis
dan nyata.
Warna
Hijau, cokelat tua atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Lithophyllon lobata, yang mempunyai koralit yang

lebih besar.

Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya berada di lereng terumbu. Tersebar di Indonesia Timur.

244

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

Suku : Fungiidae - Marga : Podabacia

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Podabacia
EDWARDS and HAIME, 1849
Koloni, melekat, berbentuk lembaran, mulut banyak dan rapat
seperti Sandalolitha lembaran saling tumpang tindih. Sebaran
ditemukan di seluruh perairan
Indonesia. Marga Podabacia hanya
mempunyai satu jenis yaitu Podabacia crustacea.

Podabacia crustacea

Podabacia crustacea
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Suku : Fungiidae - Marga : Podabacia

Podabacia crustacea
( PALLAS, 1766 )

Karakter
Koloni melekat merayap atau berupa lembaran dan
satu muka, septa kosta mempunyai ciri khas mirip
dengan Sandalolitha. Koralum perforasi.
Warna
Mudah sekali dikenali di lapangan, warna kuning
muda atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip

Sandalolitha robusta, yang mempunyai koralit lebih

jarang.

Distribusi
Biasa ditemukan pada kedalaman 3 – 5 meter,
tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Fungiidae - Marga : Polyphyllia

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.

Marga : Polyphyllia
QUOY and GAIMARD, 1833
Koloni, tidak melekat, berbentuk
memanjang, bermulut banyak,
alur memanjang kadang-kadang
tidak jelas, seluruh permukaan
ditutupi tentakel relatif pendek
dan kecil. Septa berbentuk seperti
kelopak bunga berjalan seperti
radial dari tiap-tiap mulut. Sebaran
ditemukan diseluruh perairan Indonesia. Marga Polyphyllia hanya
mempunyai satu jenis yaitu Poly-

phyllia talpina.

Polyphyllia talpina

Polyphyllia talpina
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Suku : Fungiidae - Marga : Polyphyllia

Polyphyllia talpina
( LAMARCK, 1801 )

Karakter
Koloni hidup bebas berbentuk oval, tebal kadang
bercabang di ujung. Mulut tersebar di seluruh permukaan koloni yang ditutupi oleh tentakel.
Warna
Coklat tua, abu-abu kadang kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain karena
bentuk mulutnya yang spesifik.
Distribusi
Umum dijumpai dan tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Fungiidae - Marga : Sandalolitha

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cylcoseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Sandalolitha
QUELCH, 1884
Koloni, tidak melekat, berbentuk
besar seperti kubah mulut banyak
dan relatif teratur berjalan secara
radia. Sebaran tidak ditemukan di
barat Sumatera dan Laut Jawa,
tersebar dikawasan timur Indonesia. Marga Sandalolitha hanya
mempunyai satu jenis yaitu Sandalolitha robusta.

Sandalolitha robusta

Sandalolitha robusta
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Suku : Fungiidae - Marga : Sandalolitha

Sandalolitha dentata
( QUELCH, 1884 )

Karakter
Koloni berbentuk piring yang datar dengan bentuk
yang tidak teratur. Koralit hanya pada bagian tengah
koloni dengan septa yang sangat bervariasi baik
bentuk dan ukurannya.
Warna
Coklat tua, coklat muda.
Jenis Yang Mirip

Sandalolitha robusta, yang mempunyai koralit yang
tersebar hingga ditepi koloni.
Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar diseluruh perairan Indonesia dan biasanya hidup di lereng terumbu bagian
bawah atau di daerah yang relatif datar.
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Suku : Fungiidae - Marga : Sandalolitha

Sandalolitha robusta
( QUELCH, 1886 )

Karakter
Bentuk koloni oval atau memanjang mulut banyak.
Mulut tersebar secara merata di seluruh koloni.
Semua septa mempunyai tingi yang sama dengan
gigi-gigi yang tumpul dan berbentuk lobata.
Warna
Coklat
Jenis Yang Mirip

Sandalolitha dentata. Perbedaannya terlihat pada
septa yang tidak mempunyai tinggi yang sama
dengan gigi-gigi yang tajam tidak teratur.
Distribusi
Tersebar terutama di perairan Indonesia Timur,
umum dijumpai di daerah lereng terumbu.
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Suku : Fungiidae - Marga : Zoopilus

Suku :
FUNGIIDAE
Suku Fungiidae terdiri dari 12 marga yaitu : Cycloseris, Diaseris, Heliofungia, Fungia,
Herpolitha, Polyphyllia, Halomitra, Sandalolitha, Lithophyllon, Podabacia, Ctenactis dan
Zoopilus semuanya ditemukan di perairan Indonesia. Suku Fungiidae mempunyai ciri
khas yaitu hidup soliter atau membentuk koloni, bebas atau melekat pada substrat,
semua mempunyai septa pada permukaannya yang membentuk lajur secara radial dari
mulut yang terletak di tengah. Pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama dan
disebut sebagai kosta.
Marga : Zoopilus
DANA, 1846
Koloni, tidak melekat, berbentuk
mangkuk mendatar pada bagian
atas yang merupakn ciri khas dari
jenis ini, mulut relatif sedikit. Septa
dengan gigi-gigi kasar berjalan
memanjang secara radial. Koloni
rapuh dan tipis. Sebaran ditemukan mulai Makassar, Sumbawa ke
arah timur. Marga ini hanya mempunyai satu jenis yaitu Zoopilus

enchinata

Zoopilus echinata

Zoopilus echinata
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Suku : Fungiidae - Marga : Zoopilus

Zoopilus echinata
( DANA, 1846 )

Karakter
Hidup bebas dengan dinding yang relatif tipis dan
rapuh berbentuk kubah. Mulut sekunder tidak
nyata, pada koloni yang utuh mulut primer nyata,
bentuk koloni oval, memanjang sampai ke tepi
dengan bentuk septa mirip dengan Ctenactis .
Warna
Warna coklat kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini berbeda dengan yang lain, karena tidak
adanya mulut sekunder.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Terutama di
Indonesia Timur tidak umum dijumpai, melimpah
di sekitar Pulau Komodo.
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Suku : Merulinidae - Marga : Hydnopora

Suku :
MERULINIDAE
Koloni Massive, merayap atau lembaran. Adanya alur-alur saling bersatu, begitu juga
struktur koralit. Suku ini terdiri dari 3 marga : Merulina, Scapophyllia dan Hydnophora

Marga : Hydnophora
FISCHER de WALDHEIM
Koloni merayap, massive atau bercabang. Marga ini dicirikan dengan
adanya struktur hydnopore yaitu
bentuk kerucut-kerucut kecil yang
terbentuk dari dinding antara
koralit yang terpecah-pecah. Hydnophora ini menutupi seluruh
permukaan sehingga marga ini
mudah dikenali. Marga ini terdiri
dari 5 jenis, tersebar di seluruh
perairan Indonesia.

Hydnophora rigida

Hydnophora exesa
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Suku : Merulinidae - Marga : Hydnophora

Hydnophora exesa
( PALLAS, 1766 )

Karakter
Koloni pada umumnya merayap atau submassive,
berupa lembaran atau bercabang pendek-pendek.
Hydnoporenya kecil-kecil dengan ukuran yang
seragam.
Warna
Hijau tua atau muda.
Jenis Yang Mirip

Hydnopora microconos, yang biasanya mempunyai
bentuk pertumbuhan massive.

Distribusi
Umum dijumpai di tempat dangkal atau tubir.
Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Merulinidae - Marga : Hydnophora

Hydnophora microconos
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni massive, membulat dengan hydnopore yang
relatif kecil dan tersebar tidak merata. Permukaan
koloni tidak rata berlekuk-lekuk.
Warna
Warna coklat tua, kekuningan atau hijau.
Jenis Yang Mirip
Hydnophora exesa, yang mempunyai hydnophoroid
tersebar merata.
Distribusi
Sebaran di seluruh perairan Indonesia, mudah
dijumpai dari mulai dekat tubir hingga ke dalam
lebih dari lima meter.
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Suku : Merulinidae - Marga : Hydnophora

Hydnophora pilosa
( VERON, 1985 )

Karakter
Koloni submassive atau melebar ke arah tepi.
Hidnopore, relatif besar dan memanjang. Polyp
dengan tentakel menutupi seluruh permukaan
koralit. Koloni sering membentuk koloni pendek
dan tebal.
Warna
Warna coklat tua, hijau.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah sekali dibedakan dari jenis yang
lain karena ukuran hydnopore yang besar.
Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di Indonesia bagian
timur.
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Suku : Merulinidae - Marga : Hydnophora

Hydnophora rigida
( DANA, 1946 )

Karakter
Koloni bercabang dengan koralit berbentuk hydnoporoid kecil dengan sebaran yang tidak teratur.
Warna
Warna hijau atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Secara sepintas sering keliru dengan Clavarina atau
Scapophyllia.
Distribusi
Sebaran di seluruh perairan Indonesia, sangat
umum dijumpai terutama di lereng terumbu.
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Suku : Merulinidae - Marga : Merulina

Suku :
MERULINIDAE
Koloni Massive, merayap atau lembaran. Adanya alur-alur saling bersatu, begitu juga
struktur koralit. Suku ini terdiri dari 3 marga : Merulina, Scapophyllia dan Hydnophora

Marga : Merulina
EHRENBERG, 1834
Koloni sebagian besar berbentuk
lembaran atau encrusting dengan
pilar-pilar yang relatif kecil. Koralit
meandroid tegak lurus menuju ke
pinggir koloni sering membentuk
percabangan atau bersatu. Marga
ini mempunyai 2 jenis, tesebar di
seluruh perairan Indonesia

Merulina ampliata

Merulina scacbricula
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Suku : Merulinidae - Marga : Merulina

Merulina ampliata

( ELLIS, & SOLANDER, 1786 )

Karakter
Koloni berupa lembaran, becabang atau berbentuk
daun. Alur-alur pendek dan membentuk percabangan menggarpu yang berbentuk radial. Berbeda
dengan Merulina scabricula lebih tebal dengan alur
pendek dan pematang yang lebih tebal.
Warna
Warna hijau, ungu dan coklat.
Jenis Yang Mirip

Merulina scabricula, yang mempunyai pematang
yang tipis.

Distribusi
Tersebar di seluruh Indonesia, umum dijumpai mulai
dari tubir hingga ke dalaman lebih dari tiga meter.
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Suku : Merulinidae - Marga : Merulina

Merulina scabricula
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni berupa lembaran dengan berbagai percabangan kecil yang membentuk lembaran. Lembaran lebih tipis dengan alur pendek-pendek saling
bertemu dan bersatu.
Warna
Warna merah jambu atau kuning pucat, coklat
muda.
Jenis Yang Mirip

Merulina ampliata, yang mempunyai lembaran

yang tebal.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, umum
dijumpai di tempat yang agak dalam.
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Suku : Merulinidae - Marga : Paraclavarina

Suku :
MERULINIDAE
Koloni Massive, merayap atau lembaran. Adanya alur-alur saling bersatu, begitu juga
struktur koralit. Suku ini terdiri dari 3 marga : Merulina, Scapophyllia dan Hydno-

phora

Marga : Paraclavarina
VERON, 1985
Koloni bercabang dengan percabangan yang kadang-kadang saling menyatu. Percabangan dengan
bentuk segitiga yang terpelintir
yang diakibatkan oleh koralit yang
saling bersambungan.
Koralit yang saling bersatu dengan kolumela yang tebal serta
septa berlubang dengan baik yang
merupakan ciri yang membedakan
dengan genus Hydnophora.

Paraclavarina triangularis.
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Suku : Merulinidae - Marga : Paraclavarina

Paraclavarina triangularis
( VERON & PICHON, 1980 )

Karakter
Koloni bercabang dengan percabangan yang kecil,
dengan koralit dengan bentuk hydnoporoid yang
sambung menyambung menjadi suatu pematang
yang memanjang hingga sampai di ujung percabangan.
Warna
Coklat muda atau kuning pucat. Tentakel sering
keluar disiang hari dan menutupi seluruh permukaan koloni.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain dan hanya
mempunyai satu species dari marga ini
Distribusi
Tersebar di seluruh Indonesia, biasanya dijumpai
di goba atau daerah yang relatif tenang.

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia 263

Suku : Merulinidae - Marga : Scapophyllia

Suku :
MERULINIDAE
Koloni Massive, merayap atau lembaran. Adanya alur-alur saling bersatu, begitu juga
struktur koralit. Suku ini terdiri dari 3 marga : Merulina, Scapophyllia dan Hydno-

phora

Marga : Scapophyllia
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni dengan dasar berupa lembaran dengan pilar yang berbentuk
gada. Septa menebal membentuk
deretan dari pangkal keujung
bersatu dengan septa dari koralit
yang bersebelahan secara tak teratur. Septa dengan gigi-gigi yang
tak teratur pula. Marga ini hanya
mempunyai satu jenis yaitu Scapophyllia cylindrica, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Scapophyllia cylindrica

Scapophyllia cylindrica
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Suku : Merulinidae - Marga : Scapophyllia

Scapophyllia cylindrica

( M. EDW & HAIME, 1848 )

Karakter
Koloni berupa lembaran dengan percabangan yang
berupa kolom pendek dan tebal lereng meandroid
dan sering bersatu. Septa tebal dan bersatu antara
satu dengan lainnya secara tidak teratur.
Warna
Coklat tua, hijau.
Jenis Yang Mirip
Scapophyllia, sampai saat ini dianggap hanya mempunyai satu jenis.
Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia 265

Suku : Mussidae - Marga : Acanthastrea

Suku :
MUSSIDAE
Suku ini ada yang soliter tetapi ada juga yang membentuk koloni. Koralit dengan alur
yang lebar dan bukit yang besar. Septa dengan gigi yang besar ada yang tajam dan
ada yang tumpul. Kolumela dan dinding berkembang sangat baik. Suku ini terdiri dari
6 marga

Marga : Acanthastrea
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni massive dengan permukaan
cenderung datar. Koralit cereoid
atab subplocoid cenderung membulat atau membentuk sudut
dengan ukuran relatif besar. Septa
menebal dekat dinding koralit dan
menipis dekat dengan kolumela.
Septa dengan gigi yang teratur
dan tajam. Marga ini mempunyai
sekitar 6 jenis, tersebar di seluruh
perairan Indonesia.

Acanthastrea hemprichii

Acanthastrea bowerbanki
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Suku : Mussidae - Marga : Acanthastrea

Acanthastrea bowerbanki
( Edwards & HAIME, 1851 )

Karakter
Koloni cenderung mendatar, koralit cereoid yang
melebar tidak teratur mempunyai koralit pusat dan
berkurang ke arah tepi. Septa agak jarang mempunyai bentuk seperti septa Lobophyllia.
Warna
Warna hijau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Sangat mudah dibedakan dari jenis yang lain.
Distribusi
Mempunyai tempat yang agak terlindung, tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Mussidae - Marga : Acanthastrea

Acanthastrea echinata
( DANA, 1848 )

Karakter
Koloni massive cenderung merata, koralit ceroid
atau subplocoid dengan dinding tebal. Septa mirip
dengan Lobophyllia. Dalam keadaan hidup terlihat
seperti adanya jaringan keriput melingkar di sekitar
mulut.
Warna
Warna abu-abu, kadang-kadang hijau atau coklat.
Jenis Yang Mirip

Acanthastrea hemprichii, yang mempunyai koralit
ceroid yang seragam.

Distribusi
Sebaran di seluruh perairan Indonesia, biasanya
ditemukan di tempat yang agak dalam.
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Suku : Mussidae - Marga : Acanthastrea

Acanthastrea hemprichii
( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni massive atau merayap dapat mencapai
ukuran yang besar. Koralit cereoid dengan septa
bergerigi besar dan nyata. Polyp dengan jaringan
yang relatif tipis sehingga terkesan gigi-gigi septa
menonjol keluar.
Warna
Coklat kehijauan.
Jenis Yang Mirip

Acanthastrea echinata, Koralit pada A. hemprichii
terlihat lebih cereoid.

Distribusi
Jenis tidak umum dijumpai, tersebar di Indonesia
bagian timur.
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Suku : Mussidae - Marga : Acanthastrea

Acanthastrea hillae

( VERON & ACHON, 1977 )

Karakter
Koloni massive dengan ukuran dapat mencapai lebih
dari satu meter. Koralit cerioid yang tidak teratur
bentuknya. Kadang-kadang dalam satu koralit terdiri
dari beberapa mulut.
Warna
Coklat, kadang-kadang keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip
A. maxima, yang mempunyai ukuran koralit lebih
besar.
Distribusi
Tidak umum dijumpai, hidup di tempat yang dangkal
atau di tubir. Tersebar di Indonesia bagian timur.
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Suku : Mussidae - Marga : Acanthastrea

Acanthastrea regularis
( VERON, 2000 )

Karakter
Koloni massive dengan bentuk
koralit subplocid antara koralit satu dengan lainnya dipisahkan oleh celah yang hampir seragam.
Septa tidak seragam dan ada septa yang sangat
berbeda dengan yang lain untuk setiap koralit sehingga terkesan menonjol dan terlihat teratur untuk
kenampakan seluruh koloni.
Warna
Biasanya coklat atau kuning dengan septa yang
menonjol sering terlihat dengan warna yang lain.
Jenis Yang Mirip
Hati-hati jangan salah dengan Montastrea valen-

ciennesi.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
ditemukan ditempat dangkal dan dilereng terumbu,
jenis ini termasuk jarang ditemukan.
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Suku : Mussidae - Marga : Acanthastrea

Acanthastrea rotundoflora
( CHEVALIER, 1975 )

Karakter
Koloni merayap kadang submasive. Koralit plocoid
dengan jarak antara koralit lebar dan sering terlihat
adanya koralit yang menjadi pusatnya. Polip tebal
dan pada saat mengembang terlihat tebal.
Warna
Merah, atau coklat tua, kadang-kadang hijau tua.
Jenis Yang Mirip
Adanya koralit yang menjadi pusat sering keliru
dengan Echinophyllia terutama bila hanya melihat
pada tepi koloni.
Distribusi
Tersebar di perairan Indonesia bagian timur, sering berada dilereng terumbu bagian tengah dan
ditempat-tempat yang relatif terlindung.
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Suku : Mussidae - Marga : Australomussa

Suku :
MUSSIDAE
Suku ini ada yang soliter tetapi ada juga yang membentuk koloni. Koralit dengan alur
yang lebar dan bukit yang besar. Septa dengan gigi yang besar ada yang tajam dan
ada yang tumpul. Kolumela dan dinding berkembang sangat baik. Suku ini terdiri dari
6 marga

Marga : Australomussa
VERON, 1985
Karang ini mempunyai ukuran
koloni yang relatif kecil, berbentuk
massive, mendatar atau membentuk kubah. Koralit cerioid, dangkal
dengan dinding yang bervariasi
namun pada umumnya tebal.
Hidup di lereng terumbu bagian
bawah. Warna bervariasi, coklat,
hijau atau abu-abu. Marga ini
hanya mempunyai satu jenis yaitu

Australomussa rowleyensis

Austrolomussa rowleyensis

Austrolomussa rowleyensis
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Suku : Mussidae - Marga : Australomussa

Australomussa rowleyensis
( VERON, 1985 )

Karakter
Koloni membentuk kubah, koralit ceroid yang tidak
teratur dengan dinding yang tebal dalam keadaan
hidup jaringan polyp tebal, septa tebal dengan gigigigi yang tumpul.
Warna
Hijau muda atau coklat muda
Jenis Yang Mirip
Pada waktu masih kecil, hampir mirip dengan Sco-

lymia vitiensis

Distribusi
Jenis ini umumnya ditemukan di lereng terumbu
bagian bawah, hidup ditempat yang berlindung.
Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Mussidae - Marga : Blastomussa

Suku :
MUSSIDAE
Suku ini ada yang soliter tetapi ada juga yang membentuk koloni. Koralit dengan alur
yang lebar dan bukit yang besar. Septa dengan gigi yang besar ada yang tajam dan
ada yang tumpul. Kolumela dan dinding berkembang sangat baik. Suku ini terdiri dari
6 marga

Marga : Blastomussa
Well, 1961
Koloni paceloid atau reptoid
dengan permukaan yang tidak
beraturan. koralit dengan mulut
tunggal komela tidak berkembang
dengan baik. Septa dengan kemiringan yang curam dan permukaan
dengan gigi-gigi yang tumpul.
Dinding koralit seperti terbalut
oleh lembaran epitheca. Marga ini
mempunyai dua jenis, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Blastomussa wellsi

Blastomussa wellsi
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Suku : Mussidae - Marga : Blastomussa

Blastomussa merleti
( WELLS, 1961 )

Karakter
Koloni dengan bentuk percabangan. paceloid,
dengan koralit kecil septa terlihat jelas dengan
kolomela kecil. Koralit baru terbentuk dengan cara
ekstra tentakular.
Warna
Hijau, coklat tua, merah.
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari yang lain. Pada waktu masih
hidup sulit ditemukan oleh karena sering bercampur dengan pertumbuhan algae atau mirip karang
lunak Xenia sp.
Distribusi
Tersebar diseluruh perairan Indonesia terutama di
Indonesia Timur. Hidup dilereng terumbu, sering
tersembunyi diantara karang lunak.
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Suku : Mussidae - Marga : Blastomussa

Blastomussa wellsi

( WIJSMAN and BEST, 1973 )

Karakter
Koloni plocoid ukuran koralit lebih besar jika
dibandingkan B. merleti. Koralit yang satu dengan
yang lain biasanya agak berjauhan. Ukuran koloni
relatif kecil. Septa pertama dengan gerigi yang
nyata.
Warna
Coklat tua, merah, atau kehijauan.
Jenis Yang Mirip

Blastomussa merleti, dengan ukuran yang lebih

kecil dan koralit lebih plocoid.

Distribusi
Jarang dijumpai biasanya di tempat yang dalam.
Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Mussidae - Marga : Cynarina

Suku :
MUSSIDAE
Suku ini ada yang soliter tetapi ada juga yang membentuk koloni. Koralit dengan alur
yang lebar dan bukit yang besar. Septa dengan gigi yang besar ada yang tajam dan
ada yang tumpul. Kolumela dan dinding berkembang sangat baik. Suku ini terdiri dari
6 marga

Marga : Cynarina
BRUGGEMANN, 1877
Karang ini soliter dan sangat indah
dengan bentuk permukaan bulat,
oval atau silindris. Septa pertama
besar dan tebal dengan gigi yang
besar dan tumpul. Kolumela besar dan melebar. Polip transparan
dengan warna hijau kekuningan
sehingga septa dapat terlihat
dengan jelas. Marga ini terdiri dari
satu jenis yaitu Cynarina lacrymalis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.

Cynarina lacrymalis

Cynarina lacrymalis
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Suku : Mussidae - Marga : Cynarina

Cynarina lacrymalis

( EDWARDS & HAIME, 1848 )

Karakter
Karang jenis ini soliter dengan bentuk cylindris dan
melekat pada dasar namun sebenarnya karang ini
hidup bebas. Septa pertama besar dan tebal dengan
gigi-gigi yang besar tumpul. Pali berkembang dengan baik dengan kolumela yang besar dan nyata.
Polyp pada waktu mengembang terlihat transparan
sehingga septa-septa terlihat dengan jelas.
Warna
Warna coklat tua atau muda.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah sekali dikenali.
Distribusi
Sebaran di seluruh perairan Indonesia. Biasanya
di tempat yang agak dalam pada dasar yang berpasir.
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Suku : Mussidae - Marga : Lobophyllia

Suku :
MUSSIDAE
Suku ini ada yang soliter tetapi ada juga yang membentuk koloni. Koralit dengan alur
yang lebar dan bukit yang besar. Septa dengan gigi yang besar ada yang tajam dan
ada yang tumpul. Kolumela dan dinding berkembang sangat baik. Suku ini terdiri dari
6 marga
Marga : Lobophyllia
BLAINVILLE, 1830
Karang paceloid atau flabelo
meandroid dengan permukaan
seperti kubah atau mendatar.
Koralit dengan kosta yang nyata
berupa alur-alur besar. Septa besar
dengan gigi-gigi yang panjang dan
tajam dan sebagian lagi tumpul.
Kolumela melebar dan kompak.
Marga ini terdiri dari 5 jenis.

Lobophyllia corymbosa

Lobophyllia flabelliformis
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Suku : Mussidae - Marga : Lobophyllia

Lobophyllia corymbosa
( FORSKAL, 1775 )

Karakter
Koloni selalu berbentuk kubah dengan koralit berbentuk paceloid, masing-masing koralit berbentuk
membulat atau oval. Dinding berkembang dengan
baik. Septa tebal terutama dekat dengan dinding
dan menjadi tipis menuju ke kolumela. Septa dengan gigi-gigi yang besar tetapi tumpul. Polyp besar
dengan jaringan yang tebal.
Warna
Warna coklat atau abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Lobophyllia pachysepta, yang mempunyai ukuran

koralit lebih besar.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia dan sangat
umum dijumpai di daerah tubir.
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Suku : Mussidae - Marga : Lobophyllia

Lobophyllia flabelliformis
( VERON, 2000 )

Karakter
Koloni submassive membentuk kubah yang sangat
besar. Koralit berukuran besar dan dalam satu koralit dapat terdiri dari lebih dari satu mulut. Koralit
cenderung membentuk flabeloid.
Warna
Coklat tua, abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Lobophyllia robusta, yang mempunyai koralit sub

meandroid.

Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di Indonesia bagian timur
di tempat yang agak dalam dan tenang biasanya
ada di dasar goba.
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Suku : Mussidae - Marga : Lobophyllia

Lobophyllia hataii

( YABE, SUGIYAMA and
EGUCHI, 1930)

Karakter
Koloni setengah meandro-paceloid atau submeandroid. Kalenan dangkal dengan dasar yang datar.
Septa dengan gigi-gigi yang panjang dan kolumela
merupakan lamella ganda.
Warna
Warna coklat kehijauan, abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Lobophyllia flabelliformis, ukuran koloni jauh lebih

besar.

Distribusi
Umum dijumpai di tempat yang agak dalam,
koloni biasanya kecil tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Mussidae - Marga : Lobophyllia

Lobophyllia hemprichii
( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni membentuk kubah, koralit paceloid-meandroid, septa tebal dengan gigi-gigi yang tajam,
kolumela kompak dan nyata. Polyp dengan jaringan
yang tebal.
Warna
Coklat muda, kekuningan atau abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Lobophyllia corymbosa, ukuran koralit lebih kecil
dengan bentuk plocoid.
Distribusi
Sangat umum dijumpai terutama di dekat tubir.
Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Mussidae - Marga : Scolymia

Suku :
MUSSIDAE
Suku ini ada yang soliter tetapi ada juga yang membentuk koloni. Koralit dengan alur
yang lebar dan bukit yang besar. Septa dengan gigi yang besar ada yang tajam dan
ada yang tumpul. Kolumela dan dinding berkembang sangat baik. Suku ini terdiri dari
6 marga

Marga : Scolymia
EDWARS and HAIME, 1852
Soliter, kebanyakan hanya satu
mulut tetapi kadang-kadang sampai tiga mulut. Koralit besar berbentuk mangkuk atau mendatar.
Septa dengan kemiringan landai
dengan jarak yang teratur. Marga
ini terdiri dari dua jenis, tersebar
di seluruh Indonesia

Scolymia vitiensis

Scolymia vitiensis
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Suku : Mussidae - Marga : Scolymia

Scolymia australis

( MILLE EDW & HAIME, 1849 )

Karakter
Koloni biasanya soliter dengan mulut dapat lebih
dari satu berbentuk seperti mangkok. Septa dengan
variasi yang lebih banyak serta gigi seperti gergaji
yang tumpul dan besar.
Warna
sangat bervariasi, ada hijau, kuning, kemerahan
dan coklat muda.
JenisYang Mirip

Scolymia vitiensis, yang mempunyai bentuk koloni
yang mendatar.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, mudah
dijumpai dilereng terumbu bagian bawah biasanya
ditempat yang terlindung.
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Suku : Mussidae - Marga : Scolymia

Scolymia vitiensis

( BRUEGGEMANN, 1877 )

Karakter
Koloni biasanya soliter berbentuk mangkuk dengan
diameter dapat mencapai 6 cm. Septa pertama
besar sampai di dasar mangkuk. Septa sekunder
lebih tipis dengan gigi yang tumpul.
Warna
Coklat tua, hijau tua.
JenisYang Mirip
Scolymia australis, yang mempunyai septa sampai
ketepi septa seragam.
Distribusi
Tersebar di seluruh Indonesia biasanya ditemukan
di tempat terlindung di bawah koloni-koloni karang
yang besar.
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Suku : Mussidae - Marga : Symphyllia

Suku :
MUSSIDAE
Suku ini ada yang soliter tetapi ada juga yang membentuk koloni. Koralit dengan alur
yang lebar dan bukit yang besar. Septa dengan gigi yang besar ada yang tajam dan
ada yang tumpul. Kolumela dan dinding berkembang sangat baik. Suku ini terdiri dari
6 marga

Marga : Symphyllia
EDWARS and HAIME, 1848
Koloni massive dengan bentuk
koralit meandroid. Septa besar,
tebal, kuat dengan gigi-gigi yang
tajam. Alur dengan kolumela yang
berupa lembaran yang berdiri
tegak ditengah alur. Antara mulut
yang satu dengan yang lain sering
dihubungkan oleh kolumela. Marga
ini mempunyai 6 jenis, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Symphyllia recta

Symphyllia radians
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Suku : Mussidae - Marga : Symphyllia

Symphyllia agaricia

( M. EDW & HAIME, 1849 )

Karakter
Koloni seperti kubah, lereng lebar dan berupa lekukan dan sering membentuk sinus. Dinding terlihat
tebal dan septa dengan gigi yang besar-besar dan
runcing.
Warna
Coklat tua, hijau muda atau abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Symphyllia radians, yang mempunyai dinding membentuk radian ketepi koloni.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia biasanya
ditemukan di tempat yang agak dalam. Umum
dijumpai.
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Suku : Mussidae - Marga : Symphyllia

Symphyllia radians

( EDWARDS & HAIME, 1849 )

Karakter
Koloni membulat atau kadang-kadang rata dan
massive.Septa membentuk gundukan yang menyatu dan cenderung lurus pada koloni yang
mendatar. Kalenan lebar dan meandroid. Kalanen
banyak membentuk anastomose.
Warna
Warna coklat kehijauan, abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Symphyllia recta, yang mempunyai dinding koralit
dengan lekuk-lekuk tidak yang teratur.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, umum
dijumpai di lereng terumbu di tempat yang agak
dalam.
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Suku : Mussidae - Marga : Symphyllia

Symphyllia recta
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive membentuk kubah atau mendatar.
Lereng dengan kalenan yang tidak lebar dengan
banyak membentuk anastomose.
Warna
Kuning pucat, abu-abu atau hijau.
Jenis Yang Mirip

Symphyllia radians, yang mempunyai dinding
koralit kearah tepi koloni.
Distribusi
Umum dijumpai di lereng terumbu. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Mussidae - Marga : Symphyllia

Symphyllia valenciennesi

( EDWARDS & HAIME, 1849 )

Karakter
Koloni biasanya melebar dengan lekukan berbentuk
radiata, dinding yang saling menyatu tidak tebal,
septa dengan gigi-gigi yang tajam.
Warna
Coklat tua, muda, kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Symphyllia agaricia, yang mempunyai bentuk koloni
flabelata.
Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya hidup di lereng terumbu,
tersebar di Indonesia bagian timur.
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Suku : Oculinidae - Marga : Galaxea

Suku :
OCULINIDAE
Koloni submassive atau bercabang. Koralit tebal dan antar koralit satu dengan yang
laiinya dihubungkan dengan konesteum yang halus. Septa berkembang dengan baik
dan mempunyai bentuk yang khas

Marga : Galaxea
OKEN, 1815
Koloni submassive, membentuk
pilar atau encrusting. Koralit silindris dengan dinding tipis dan
septokosta terlihat merupakan
lajur yang jelas. Kolumela kecil
atau tidak ada. Septa pertama
besar dan menonjol keluar serta
tajam. Marga ini mempunyai tujuh
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia

Galaxea horrescens

Galaxea longisepta
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Suku : Oculinidae - Marga : Galaxea

Galaxea astreata
( LAMARCK, 1816 )

Karakter
Koloni submassive, merayap atau bentuk gada.
Koralit plocoid dengan ukuran seragam relatif kecil.
Septa pertama besar dan tajam.
Warna
Coklat tua keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari yang lain karena ukuran koralit yang seragam, lebih kecil dan lebih pendek.
Distribusi
Sebaran ditemukan di seluruh perairan Indonesia.
Sangat umum dijumpai.
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Suku : Oculinidae - Marga : Galaxea

Galaxea fascicularis
( LINNAEUS, 1767 )

Karakter
Koloni berbentuk gada yang tidak teratur atau submassive. Koralit paceloid dan tidak seragam baik
ukuran maupun bentuknya. Ukuran koralit lebih
besar dari Galaxea astreata. Koralit tajam di bagian
tepi dan beberapa mencapai tengah koralit.
Warna
Warna hijau, coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Sangat
umum dijumpai biasanya ada di rataan terumbu
hingga kedalaman 10 meter.
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Suku : Oculinidae - Marga : Galaxea

Galaxea horrescens
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni dengan percabangan arborescen. Koralit besar muncul dari
percabangan. Dinding koralit tipis
dengan septa berubah menjadi duri-duri. Tentakel
selalu muncul pada siang hari.
Warna
Kuning pucat atau kadang coklat muda, sering
berwarna hijau tua.
Jenis Yang Mirip
Galaxea acrhelia yang mempunyai perbedaan pada
model percabangan yang tidak beraturan.
Distribusi
Jenis ini biasanya ditemukan pada lereng terumbu
bagian tengan ditempat yang jernih. Tersebar di
seluruh perairan Indonesia, terutama di Indonesia
bagian timur
Catatan
Jenis ini sebelumnya masuk dalam marga acrhelia.
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Suku : Oculinidae - Marga : Galaxea

Galaxea longisepta

( FENNER & VERON, 2000 )

Karakter
Koloni sub-massive dengan koralit berbentuk paceloid yang relatif panjang. Septa panjang-panjang
dan runcing dan tidak teratur. Kolumela biasanya
tidak tampak.
Warna
Warna coklat tua, atau hijau.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari bentuk koralit dan
septa yang panjang-panjang.
Distribusi
Jarang dijumpai. Tersebar di Indonesia bagian
timur.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Echinophyllia

Suku :
PECTINIIDAE
Membentuk koloni dengan bentuk pertumbuhan koloni lembaran yang tipis. Dinding
koralit tidak ada. Kosta membentuk struktur yang nyata dan menghubungkan antara
koralit yang satu dengan yang lainnya

Marga : Echinophyllia
KLUNZINGER, 1879
Koloni encrusting, lembaran dan
berbentuk daun. Kalik membulat
tenggelam atau berbentuk tabung
pendek dan menghadap ke atas.
Septa dan kolumela berkembang
dengan baik. Septokosta besar
dengan gigi-gigi yang tajam dan
berjalan menuju ke tepi koloni.
Marga ini terdiri dari 5 jenis, tersebar diseluruh perairan Indonesia

Echinophyllia echinata

Echinophyllia aspera

298

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia

Suku : Pectiniidae - Marga : Echinophyllia

Echinophyllia aspera

( ELLIS & SOLANDER, 1788 )

Karakter
Koloni berupa lembaran, bagian tengahnya kadang
berbukit, membentuk alur-alur secara radial. Koralit
tersebar tidak merata mulut menghadap ke atas.
Koralit tidak terlalu menonjol. Tidak mempunyai
kolumella.
Warna
Coklat tua, abu-abu atau kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Oxypora lacera, yang mempunyai koralit yang tidak
teratur.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Pada umumnya dijumpai pada kedalaman 4-5 meter.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Echinophyllia

Echinophyllia echinata
( SAVILLE-KENT, 1871 )

Karakter
Koloni berupa lembaran, tipis dengan koralit pusat
terlihat dengan jelas pada koloni yang masih kecil
dan radial koralit tersebar dengan jarak yang cukup jauh antara yang satu dengan lainnya. Kosta
terlihat jelas.
Warna
Coklat kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari jenis yang lain.
Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Echinophyllia

Echinophyllia echinoporoides
( VERON & VICHON, 1980 )

Karakter
Koloni merayap atau kadang-kadang berupa lembaran. Koralit kecil-kecil dan menonjol. Koralit tersebar
tidak merata dan tidak beraturan.
Warna
Coklat tua, keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip
Jenis yang mempunyai bentuk pertumbuhan lembaran sering mirip dengan Echinopora.
Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia 301

Suku : Pectiniidae - Marga : Mycedium

Suku :
PECTINIIDAE
Membentuk koloni dengan bentuk pertumbuhan koloni lembaran yang tipis. Dinding
koralit tidak ada. Kosta membentuk struktur yang nyata dan menghubungkan antara
koralit yang satu dengan yang lainnya

Marga : Mycedium
OKEN, 1815
Koloni berupa lembaran. Koralit
hampir sama dengan Echinophyllia dengan perbedaan permukaan
koralit selalu menghadap ke arah
tepi koloni. Septokosta besar
dengan tepi mempunyai duri yang
berjalan dari pusat mulut menuju
ke tepi koloni. Permukaan bawah
koloni bergranula. Marga ini mempunyai 2 jenis, tersebar di seluruh
perairan Indonesia

Mycedium elephantotus

Mycedium elephantotus
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Suku : Pectiniidae - Marga : Mycedium

Mycedium elephantotus
( OKEN, 1815 )

Karakter
Koloni berupa lembaran. Koralit besar dan semuanya menghadap ke tepi koloni. Septa dan
kolumela berkembang dengan baik. Kosta berupa
pematang-pematang kecil yang berjalan radial
menuju ke tepi.
Warna
Warna kecoklatan atau kuning.
Jenis Yang Mirip
Jenis mudah dibedakan dari yang lain.
Distribusi
Jenis ini biasa tumbuh di kedalaman 10 –15 meter,
tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Oxypora

Suku :
PECTINIIDAE
Membentuk koloni dengan bentuk pertumbuhan koloni lembaran yang tipis. Dinding
koralit tidak ada. Kosta membentuk struktur yang nyata dan menghubungkan antara
koralit yang satu dengan yang lainnya

Marga : Oxypora
SAVILLE - KEN, 1871
Koloni berbentuk daun dengan
tepi yang menipis. Kalik membulat dengan bentuk yang tidak
teratur dan tidak mempunyai
keseragaman bentuk. Septa lebih
sedikit dari marga yang lain. Kolumela tidak berkembang, lembaran
koloni porus. Permukaan bawah
mempunyai gigi-gigi yang jarang.
Marga ini hanya mempunyai 2
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia

Oxypora lacera

Oxypora crassipinosa
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Suku : Pectiniidae - Marga : Oxypora

Oxypora crassispinosa
( NEMENZO, 1979 )

Karakter
Koloni tipis berupa lembaran seperti daun yang
tidak beraturan. Koralit kecil dengan kosta yang
dilengkapi dengan gigi yang kasar.
Warna
Coklat kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Echinophyllia echinata, perbedaannya koloni tidak
porus.

Distribusi
Jarang dijumpai biasanya di tempat yang agak dalam di lereng terumbu. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Oxypora

Oxypora lacera

( VERRILL, 1864 )

Karakter
Koloni berupa lembaran tipis atau merayap, berpori.
Koralit kecil tersebar tidak merata dengan kosta
yang kasar, dengan gigi-gigi yang relatif besar.
Warna
Coklat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Oxypora crassispinosa yang berupa lembaran lebih
tipis dan costa lebih halus.

Distribusi
Umum dijumpai pada kedalaman 4-5 meter. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Pectinia

Suku :
PECTINIIDAE
Membentuk koloni dengan bentuk pertumbuhan koloni lembaran yang tipis. Dinding
koralit tidak ada. Kosta membentuk struktur yang nyata dan menghubungkan antara
koralit yang satu dengan yang lainnya

Marga : Pectinia
OKEN, 1815
Mempunyai bentuk koloni yang
bervariasi yang meliputi lembaran,
bercabang atau lembaran-lembaran yang tegak dengan dasar
mendatar. Koralit tersebar tidak
merata dengan berbagai posisi.
Septokosta berkembang dengan
baik dan beberapa membentuk
spiral. Marga ini mempunyai 7
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia

Pectinia lactuca

Pectinia alcicornis
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Suku : Pectiniidae - Marga : Pectinia

Pectinia alcicornis

( SAVILLE and KENT, 1871 )

Karakter
Koloni tidak beraturan dapat berupa lembaran
yang bercabang dengan dinding yang pendek, atau
berupa pilar-pilar kecil. Kosta berduri.
Warna
Coklat tua, coklat muda.
Jenis Yang Mirip

Pectinia paeonia.

Distribusi
Umum dijumpai di tempat yang relatif tenang.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Pectinia

Pectinia lactuca
( PALLAS, 1766 )

Karakter
Koloni berbentuk lembaran yang membentuk alur
yang dalam dan lereng yang tajam dari tepi ke
tengah. Lembaran yang berdiri tegak dari tengah
ke tepi umumnya mempunyai tinggi yang sama.
Warna
Warna coklat, abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain.
Distribusi
Sebaran di seluruh perairan Indonesia yang umumnya ditemukan di lereng terumbu atau tempat
yang lebih dalam.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Pectinia

Pectinia paeonia
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni tidak teratur dapat berupa lembaran atau
tonjolan yang sering terlihat seperti terpelintir.
Koralit dengan kosta yang tidak teratur.
Warna
Coklat kekuningan atau kehijauan.
Jenis Yang Mirip
Pectinia alcicornis, yang mempunyai percabangan
lebih terbuka.
Distribusi
Umum dijumpai, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Pectiniidae - Marga : Pectinia

Pectinia teres

( NEMENZO AND
MONTECILLO, 1981)

Karakter
Koloni dengan percabangan kapitosa dengan cabang berbentuk uliran dengan ujung lancip atau
tumpul. Kosta sangat jelas berjalan dari pangkal
menuju ujung cabang.
Warna
Coklat tua, kuning muda atau kadang-kadang
pucat.
Jenis Yang Mirip
Pectinia alcicornis, yang mempunyai bentuk percabangan berupa lembaran-lembaran dibagian pangkal dengan bentuk uliran dibagian ujung cabang.
Distribusi
Biasanya ditemukan di lereng terumbu bawah, jarang dijumpai tersebar di Indonesia Bagian Timur
ditempat yang relatif jernih dan berarus.
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Pocillopora

Suku :
POCILLOPORIDAE
Pocilloporidae terdiri dari marga Pocillopora, Seriatopora, Stylophora, Palauastrea dan
Madracis semuanya dapat ditemukan di Indonesia. Koloni bercabang atau submassive,
ditutupi bintil-bintil (verrucose), koralit hampir tenggelam, kecil, kolumela berkembang
dengan baik, serta dua tingkat dan sering bergabung dengan kolumela, diantara koralit
dipenuhi duri-duri kecil. Sebaran ditemukan di seluruh Indonesia

Marga : Pocillopora
LAMARCK, 1816
Koloni bercabang, submassive,
koralit hampir tenggelam, septa
bersatu dengan kolumela. Percabangan relatif besar dengan
permukaan berbintil-bintil yang
disebut verrucosae.

Pocillopora verrucosa

Pocillopora eydouxi
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Pocillopora

Pocillopora damicornis
( LINNAEUS, 1758 )

Karakter
Koloni bercabang dengan ukuran cabang yang kecil
sehingga bintil seolah menyatu dan membentuk
percabangan itu sendiri. Adanya tonjolan kecil di
seluruh percabangan memberi kesan percabangan
berlekuk-lekuk, ujung percabangan tumpul. Koralit
tidak tersebar merata, dengan ukuran yang relatif
seragam.
Warna
Warna kuning muda sampai coklat, pada pangkal
koloni biasanya berwarna coklat.
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari jenis yang lain.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, dan mempunyai kelimpahan yang tinggi. Mudah dijumpai pada
koloni yang relatif berarus dan berombak.
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Pocillopora

Pocillopora eydouxi

( EDWARDS & HAIME, 1860 )

Karakter
Koloni sub massive yang berupa percabangan tegak
ke atas membentuk kubah. Percabangan selalu
terbuka lebar. Bintil-bintil atau Verrucose seragam
ukuran dan bentuknya.
Warna
Coklat tua atau kuning muda.
Jenis Yang Mirip

Pocillopora verrucosa, yang mempunyai verucose
yang lebih besar.

Distribusi
Biasanya hidup di tempat dangkal pada daerah yang
berarus kuat. Tersebar di Indonesia Timur.
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Pocillopora

Pocillopora verrucosa

( ELLIS & SOLANDER, 1786 )

Karakter
Koloni dapat mencapai ukuran yang besar. Koloni
dengan percabangan yang tegak ke atas, gemuk
pada pangkal dan agak melebar di bagian atas.
Percabangan menimbulkan kesan teratur. Bintilbintil tersebar merata dengan ukuran yang tidak
seragam.
Warna
Kuning pucat atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip
P. meandrina, yang mempunyai verucose yang tidak
seragam.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum dijumpai di perairan Indonesia Timur di dekat tubir
yang berombak dan berarus.
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Pocillopora

Pocillopora woodjonesi
( VAUGHAN, 1918 )

Karakter
Koloni berukuran sedang dengan percabangan yang
melebar dan relatif tipis dengan bentuk yang tidak
teratur. Bintil-bintil relatif kecil dan merata beragam
di seluruh koloni. Konesteum ditutupi oleh granula
yang merata dan rapat.
Warna
Coklat dan pada ujung koloni kuning pucat.
Jenis Yang Mirip
P. eydouxi. Percabangan antara P. eydouxi dan P.
woodjonesi hampir mirip. Perbedaan keduanya ada
pada granulasi di konesteumnya.
Distribusi
Indonesia bagian timur, tidak umum dijumpai, biasanya di tempat yang berombak dan berarus.
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Seriatopora

Suku :
POCILLOPORIDAE
Pocilloporidae terdiri dari marga Pocillopora, Seriatopora, Stylophora, Palauastrea dan
Madracis semuanya dapat ditemukan di Indonesia. Koloni bercabang atau submassive,
ditutupi bintil-bintil (verrucosae), koralit hampir tenggelam, kecil, kolumela berkembang
dengan baik, serta dua tingkat dan sering bergabung dengan kolumela, diantara koralit
dipenuhi duri-duri kecil. Sebaran ditemukan di seluruh Indonesia

Marga : Seriatopora
LAMARCK, 1816
Koloni bercabang, dan cabangcabangnya dapat bersatu, koralit
tersusun secara seri sepanjang
percabangan. Kolumela berbentuk tonjolan. Sebaran ditemukan
di seluruh Indonesia, terdiri dari
2 jenis. Percabangan relatif kecil
dan ramping serta bersatu dengan
ujung runcing

Seriatopora hystrix

Seriatopora caliendrum
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Seriatopora

Seriatopora caliendrum
( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni bercabang, koralit tersusun dalam barisan
yang teratur. Ujung cabang selalu tumpul dan bercabang. Polyp sering muncul pada siang hari.
Warna
Kuning pucat atau kecoklatan.
Jenis Yang Mirip

Seriatopora hystrix yang mempunyai ujung percabangan lancip.

Distribusi
Umum dijumpai hidup di rataan terumbu hingga
daerah tubir. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Seriatopora

Seriatopora hystrix
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni bercabang dengan percabangan saling menyatu apabila bertemu. Cabang ramping dengan
ujung runcing. Koralit tersusun secara berderet dan
teratur dari pangkal cabang menuju ke ujung.
Warna
Warna kuning muda sampai coklat muda. Ujung
sering berwarna kemerah-merahan.
Jenis Yang Mirip
S. caliendrum, yang mempunyai percabangan yang
tumpul.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, mudah dijumpai di rataan terumbu hingga daerah tubir.
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Stylophora

Suku :
POCILLOPORIDAE
Pocilloporidae terdiri dari marga Pocillopora, Seriatopora, Stylophora, Palauastrea dan
Madracis semuanya dapat ditemukan di Indonesia. Koloni bercabang atau submassive,
ditutupi bintil-bintil (verrucosae), koralit hampir tenggelam, kecil, kolumela berkembang
dengan baik, serta dua tingkat dan sering bergabung dengan kolumela, diantara koralit
dipenuhi duri-duri kecil. Sebaran ditemukan di seluruh Indonesia

Marga : Stylophora
SCHWEIGGER, 1819
Koloni bercabang dengan percabangan tumpul, kolumela menonjol dengan septa terlihat jelas,
diantara koralit ditutupi duri-duri
kecil. Permukaan koloni terlihat
kasar.

Stylophora pistillata

Stylophora subseriata
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Stylophora

Stylophora pistillata
( ESPER, 1797 )

Karakter
Koloni bercabang dengan percabangan pendek
dengan ujung tumpul, Koloni sering berbentuk
submasive pada koloni yang mempunyai cabang
pendek berupa kolom atau lempengan tebal. Koralit
menonjol pada satu sisi dan pada sisi yang lain
tenggelam dan tersusun tidak teratur. Konesteum
ditutupi dengan bintil-bintil kecil sehingga memberi
kesan kasar.
Warna
Biasanya berwarna kuning cerah dengan ujung
berwarna ungu atau putih.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain karena
bentuk percabangan yang gemuk dan pendek.
Distribusi
Jenis ini umum dijumpai ditempat yang dangkal,
tersebar diseluruh perairan Indonesia.

Jenis-Jenis Karang Di Indonesia 321

Suku : Pocilloporidae - Marga : Stylophora

Stylophora sp.1
Karakter
Koloni bercabang dengan percabangan yang panjang dan
ramping, beberapa percabangan
memipih dan saling menyatu.
Percabangan koloni cenderung
mendatar dan melebar. Koralit
dengan enam septa yang menyatu didekat kolumela. Koralit nyata menonjol tersebar tidak merata
dengan tentakel mengembang pada siang hari.
Konesteum ditutupi oleh bintil-bintil yang tersebar
tidak merata
Warna
Coklat muda sampai coklat tua.
Jenis Yang Mirip
Secara sepintas mirip dengan Pocillopora pada
koloni yang mempunyai percabangan memipih dan
mirip dengan Seriatopora caliendrum pada koloni
yang mempunyai percabangan silindris dan ramping
dengan ujung tumpul.
Distribusi
Jenis ini jarang dijumpai, biasanya ditemukan
ditempat yang relatif dalam. Jenis ini ditemukan
diperairan sekitar kepulauan Derawan.
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Suku : Pocilloporidae - Marga : Stylophora

Stylophora subseriata
( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni bercabang dengan bercabangan yang ramping dan lebih
panjang dengan ujung tumpul.
Koralit nyata agak tenggelam
memberi kesan lebih halus, tersebar secara tidak
teratur. Septa berjumlah enam buah dan menyatu
dekat kolumela. Konesteum berbintil halus. Tentakel
sering mengembang pada siang hari.
Warna
Kuning cerah dengan ujung memutih atau sering
berwarna ungu.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain karena
bentuk percabangan yang dikotom dan ramping.
Distribusi
Jenis ini tidak umum dijumpai, biasanya hidup
dekat tubir atau ditempat yang dangkal, namun bila
dijumpai pada suatu lokasi biasanya populasinya
sangat melimpah dan mendominasi daerah tersebut. Tersebar di Indonesia bagian timur.
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Suku : Poritidae - Marga : Alveopora

Suku :
PORITIDAE
Koloni massive dengan ukuran dari kecil sampai beberapa meter, ada beberapa yang
berupa lembaran terutama untuk jenis Porites. Koralit dengan ukuran yang bervariasi,
tanpa konesteum. Dinding koralit dan septa porus. Septa mempunyai karakteristik
dengan adanya penggabungan dan masing-masing genera membentuk struktur yang
khas. Poritidae mempunyai tiga marga : Porites, Alveopora dan Goniopora

Marga : Alveopora
BLAINVILLE, 1830
Koloni massive atau bercabang
dan kadang-kadang berbentuk
pilar. Koloni sangat porus hampir
seperti spon sehingga sangat ringan. Koralit dengan dinding yang
berlubang-lubang dan septa hanya
berupa tonjolan duri-duri. Polip
besar dengan bentuk hampir sama
dengan Goniopora. Bentuk dan
warna polip dapat dipakai untuk
identifikasi di lapangan. Marga ini
mempunyai 16 jenis, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Alveopora catalai

Alveopora spongiosa
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Suku : Poritidae - Marga : Alveopora

Alveopora allingi

( HOFFMEISTER, 1925 )

Karakter
Koloni mempunyai bentuk yang bervariasi, kadangkadang berupa lembaran yang tebal atau merayap
pada substrat. Seperti jenis yang lain antar koralit
selalu ada hubungan satu dengan yang lain. Kolumela berkembang dengan baik.
Warna
Coklat tua kekuningan, kadang-kadang hijau dengan tentakel ukuran sedang.
Jenis Yang Mirip
Hati-hati dengan Alveopora catalai yang mempunyai ukuran koralit lebih besar.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, umum
dijumpai pada tempat dengan dasar pasir halus
atau kasar. Sering ditemukan di lereng terumbu
bawah.
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Suku : Poritidae - Marga : Alveopora

Alveopora catalai
( WELLS, 1968 )

Karakter
Koloni bercabang tidak teratur. Koralit besar dan
polyp besar dan panjang.
Warna
Coklat muda dan kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Alveopora gigas, yang mempunyai koralit yang
lebih besar.
Distribusi
Umum dijumpai tersebar di seluruh Perairan Indonesia. Sering hidup ditempat yang keruh.
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Suku : Poritidae - Marga : Alveopora

Alveopora spongiosa
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni sub massive atau merayap dengan koloni
yang tebal kadang-kadang membentuk kolom.
Ukuran koloni dapat mencapai lebih dari 1,5m.
Koralit dengan dinding berduri. Polyp relatif kecil
dan pendek.
Warna
Coklat tua.
Jenis Yang Mirip

Alveopora daedalea, dengan koralit yang tidak

seragam bentuknya.

Distribusi
Jarang dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Alveopora

Alveopora tizardi

( BASSETT-SMITH, 1890 )

Karakter
Koloni berupa lembaran atau merayap. Koralit mempunyai duri-duri yang tumpul dan bentuk koralit
seragam. Polyp kecil pendek.
Warna
Coklat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Alveopora spongiosa, yang mempunyai koralit yang
seragam ukurannya.

Distribusi
Jarang ditemukan, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Suku :
PORITIDAE
Koloni massive dengan ukuran dari kecil sampai beberapa meter, ada beberapa yang
berupa lembaran terutama untuk jenis Porites. Koralit dengan ukuran yang bervariasi,
tanpa konesteum. Dinding koralit dan septa porus. Septa mempunyai karakteristik
dengan adanya penggabungan dan masing-masing genera membentuk struktur yang
khas. Poritidae mempunyai tiga marga : Porites, Alveopora dan Goniopora

Marga : Goniopora
BLAINVILLE, 1830
Koloni dibedakan menjadi tiga grup
yaitu yang hidup bebas, berbentuk
gada, massive dan mendatar atau
encrusting, Koralit relatif besar
dan tebal dinding porus. Septa
dan kolumela bersatu membentuk
struktur yang kompak. Koloni selalu mempunyai bentuk polip yang
panjang dan warna yang berbedabeda. Bentuk percabangan dan
bentuk polip dapat dipakai untuk
identifikasi di lapangan. Marga
ini mempunyai jenis sekitar 20
jenis, tersebar diseluruh perairan
Indonesia.

Goniopora tenuidens

Goniopora minor
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Goniopora columna
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni berupa kolom atau bentuk gada yang
pendek-pendek. Koralit relatif besar dengan kolumela padat dan septa yang pendek-pendek. Polyp
besar dan panjang.
Warna
Coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Goniopora stokesi. Yang mempunyai polyp yang
lebih besar.
Distribusi
Umum dijumpai di tempat yang relatif keruh dan
tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Goniopora djiboutiensis
( VAUGHAN, 1907 )

Karakter
Koloni massive atau sub massive. Koralit berukuran
seragam dan besar, kolumela terlihat jelas dan besar. Polyp mempunyai mulut yang cembung.
Warna
Coklat muda, atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Goniopora pendulus, yang mempunyai tentakel
lebih kecil.

Distribusi
Umum dijumpai di tempat yang agak tenang
dengan dasar pasir. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Goniopora lobata

( EDWARDS & HAIME, 1860 )

Karakter
Koloni bercabang dengan membentuk koloni pendek
atau sub massive. Koralit seragam dengan kolumela
kecil dan polyp panjang dan besar.
Warna
Coklat tua, muda.
Jenis Yang Mirip

Goniopora columna, yang mempunya kolumella
yang lebih besar, namun dengan koralit yang lebih
kecil.
Distribusi
Umum dijumpai, tersebar di seluruh perairan Indonesia. Biasanya hidup dekat tubir
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Goniopora minor

( CROSLAND, 1952 )

Karakter
Koloni berbentuk kubah atau setengah bulat,
kadang-kadang berbentuk lembaran. Koralit relatif
kecil dan membulat. Septa nyata bergerigi dan
berbentuk pali yang nyata. Dinding koralit tebal.
Warna
Polyp relatif pendek dan kecil warna coklat keputihan.
Jenis Yang Mirip

Goniopora tenuidens, yang mempunyai ukuran
tentakel yang seragam.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai di perairan goba.
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Goniopora pandoraensis
( EHRENBERG, 1834 )

Karakter
Koloni sub massive dengan bentuk-bentuk gada
yang tidak terlalu besar. Koralit dengan dinding yang
tipis. Septa tipis dan tidak teratur yang membentuk
pali yang saling bersatu.
Warna
Coklat tua atau kuning muda.
Jenis Yang Mirip

Goniopora columna, yang mempunyai bentuk pertumbuhan cabang yang lebih kecil.

Distribusi
Jenis ini biasanya dijumpai di daerah yang terlindung dan tenang. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Goniopora stokesi

( EDWARDS & HAIME, 1851 )

Karakter
Koloni bulat atau membentuk rumpun berbenjolbenjol. Koralit relatif besar dengan dinding yang
jelas dan relatif tinggi. Polyp ukurannya bervariasi,
yang besar panjang biasa hidup pada dasar yang
berlumpur pasiran.
Warna
Warna hijau jernih atau abu-abu.
Jenis Yang Mirip

Goniopora columna, yang mempunyai bentuk koloni
dengan cabang yang lebih besar.

Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
ditemukan di perairan yang tenang dan berdasar
pasir lumpuran.
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Goniopora stutchburyi
( WELLS, 1955 )

Karakter
Koloni sub massive atau merayap. Kalik kecil dan
dangkal sehingga memberi kesan permukaan koloni
halus. Polyp biasanya kecil dan pendek.
Warna
Coklat tua sampai muda.
Jenis Yang Mirip
Tentakel kecil dan permukaan koloni yang rata
membuat jenis ini berbeda dengan yang lain.
Distribusi
Biasanya dijumpai di tempat yang agak dalam,
jarang dijumpai. Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Goniopora

Goniopora tenuidens
( QUELCH, 1886 )

Karakter
Koloni massive, membulat atau tidak teratur. Koralit
cenderung membulat dengan pali yang nyata. Polip
bentuknya sama dengan panjang yang seragam.
Warna
Coklat atau keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip
Goniopora minor, yang mempunyai ukuran koralit
lebih kecil dan seragam.
Distribusi
Umum dijumpai, biasanya berada di tempat yang
tenang dan keruh. Tersebar di seluruh perairan
Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Suku :
PORITIDAE
Koloni massive dengan ukuran dari kecil sampai beberapa meter, ada beberapa yang
berupa lembaran terutama untuk jenis Porites. Koralit dengan ukuran yang bervariasi,
tanpa konesteum. Dinding koralit dan septa porus. Septa mempunyai karakteristik
dengan adanya penggabungan dan masing-masing genera membentuk struktur yang
khas. Poritidae mempunyai tiga marga : Porites, Alveopora dan Goniopora.
Marga : Porites
LINK, 1807
Koloni mempunyai bentuk perubahan massive, encrusting, bercabang dan lembaran, Koralit kecil
cereoid. Septa saling bersatu dan
membentuk struktur yang sangat
khas yang dipakai untuk indentifikasi jenis. Ciri khas ini antara
lain adalah adanya tiga septa yang
bergabung jadi satu disebut triplet
dengan satu pali. Porites mempunyai jenis sekitar 25 jenis, tersebar
diseluruh perairan Indonesia

Porites nigrescens

Porites rus
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites cylindrica
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni bercabang dengan bentuk arboresen atau
dengan dasar menyatu. Koralit sangat dangkal
sehingga menimbulkan kesan halus di seluruh
permukaan koloni.
Warna
Coklat tua sampai muda.
Jenis Yang Mirip
Porites nigrescens, yang mempunyai percabangan
lebih ramping dan kompak.
Distribusi
Umum dijumpai di seluruh perairan Indonesia
terutama di tempat yang dangkal atau rataan
terumbu.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites lichen
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni merayap dengan berbagai tonjolan tidak
beraturan atau percabangan pendek. Koralit tersebar tidak teratur dan membentuk parit-parit kecil
tidak teratur. Septa tidak beraturan dengan gigi-gigi
tidak teratur.
Warna
Warna coklat muda terang atau hijau kekuningan.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain.
Distribusi
Sebaran dapat ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Umum dijumpai di setiap terumbu karang.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites lobata
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive berukuran besar dengan permukaan
relatif kasar dengan koralit relatif besar. Koralit
mempunyai kolumela dengan septa mempunyai
dua tentakel. Seperti triplet tidak bersatu.
Warna
Warna coklat keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari jenis yang lain.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Sangat
umum dijumpai di rataan terumbu sampai daerah
tubir.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites lutea

( EDWARDS & HAIME, 1860 )

Karakter
Koloni massive berbentuk kubah yang besar atau
mikroatol, permukaan koloni terkesan halus dengan
bentuk koralit yang seragam.
Warna
Coklat tua atau muda.
Jenis Yang Mirip
Porites lobata, yang mempunyai koralit lebih seragam dan lebih besar.
Distribusi
Sangat umum dijumpai di rataan terumbu. Tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites mayeri

( VAUGHAN, 1918 )

Karakter
Koloni massive dengan ukuran dapat mencapai beberapa meter. Permukaan koloni terlihat
berbenjol-benjol. Koralit dengan pali yang terlihat
dengan jelas.
Warna
Sering berwarna coklat muda atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Porites stephensoni, yang mempunyai permukaan
koloni yang lebih halus.

Distribusi
Umum dijumpai tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites nigrescens
( DANA, 1848 )

Karakter
Koloni bercabang kadang-kadang dengan dasar
merayap. Koralit kecil cekung dengan dinding
yang tidak merata sehingga secara keseluruhan
memberi kesan permukaan koloni tidak rata dan
berbintil-bintil.
Warna
Coklat atau abu-abu.
Jenis Yang Mirip
Porites cylindrica, yang mempunyai permukaan
percabangan lebih besar.
Distribusi
Tersebar diseluruh Indonesia dan biasa ditemukan
di daerah rataan terumbu sampai di daerah tubir.
Pada lokasi yang masih baik biasanya jenis ini
sangat melimpah.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites rugosa

( FERNER & VERON, 2000 )

Karakter
Koloni bercabang dengan percabangan korimbosa yang tidak teratur. Koralit
sangat kecil yang kadang bersatu dalam konesteum. Konesteum berbukit-bukit kecil tidak teratur sehingga kadang-kadang koralit tenggelam
diantara konesteum.
Warna
Coklat muda, keabu-abuan, kadang-kadang
ungu.
Jenis yang mirip

Porites nigrescens yang mempunyai percaban-

gan yang lebih besar dengan bukit-bukit konesteum yang lebih teratur dan koralitnya lebih
besar ukurannya dan nyata.
Distribusi
Hidup ditempat yang dangkal di rataan terumbu
karang, dapat ditemukan diseluruh Indonesia
terutama bagian timur.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites (synarea) rus
( FORSKAL, 1775 )

Karakter
Koloni massive, lembaran atau bercabang yang
saling bersatu. Koralit kecil-kecil dan bergerombol.
Permukaan koloni kasar tidak teratur dan berlekuklekuk.
Warna
Warna coklat kehitaman dengan ujung-ujung putih
pucat.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mudah dibedakan dari yang lain.
Distribusi
Tersebar di seluruh Indonesia biasanya pada kedalaman antara 1 – 3 meter. Umum dijumpai dan
biasanya melimpah.
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Suku : Poritidae - Marga : Porites

Porites stephensoni
( CROSSLAND,1952 )

Karakter
Koloni massive atau merayap, biasanya tidak besar.
Koralit dengan dinding yang tipis tanpa kolumela.
Septa pendek dengan pali kecil.
Warna
Coklat muda kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Porites murrayensis, yang mempunyai permukaan
koloni lebih halus.

Distribusi
Jarang dijumpai biasanya hidup dekat tubir, tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Siderastreidae - Marga : Coscinaraea

Suku :
SIDERASTREIDAE
Koloni massive dengan koralit rata atau tenggelam. Dinding koralit tidak berkembang
dengan baik. Dinding yang terlihat sebenarnya merupakan septokosta yang biasa bertemu sepanjang pinggiran dinding. Permukaan selalu bergranula.

Marga : Coscinarea
EDWARDS and HAIME, 1848
Koloni massive, encrusting, lembaran, atau pilar. Koralit kecil dan sangat dangkal. Dinding koralit hampir
tidak nyata. Kolumela berupa
tonjola-tonjolan kecil. Septokosta
bersatu membentuk konfigurasi
yang khas. Septokosta bergerigi
dan bergranulasi. Marga ini terdiri
dari sekitar 8 jenis, tersebar di
seluruh perairan Indonesia.

Coscinaraea columna

Coscinaraea columna
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Suku : Siderastreidae - Marga : Coscinaraea

Coscinaraea columna
( DANA, 1846 )

Karakter
Koloni massive atau merayap. Septokosta tidak
bergranulasi. Kolumela kompak dan nyata.
Warna
Coklat tua keabu-abuan.
Jenis Yang Mirip
Coscinaraea exesa, yang mempunyai permukaan
koloni lebih halus.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia, biasanya
dijumpai di dekat tubir.
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Suku : Siderastreidae - Marga : Psammocora

Suku :
SIDERASTREIDAE
Koloni massive dengan koralit rata atau tenggelam. Dinding koralit tidak berkembang
dengan baik. Dinding yang terlihat sebenarnya merupakan septokosta yang biasa bertemu sepanjang pinggiran dinding. Permukaan selalu bergranula

Marga : Psammocora
DANA, 1846
Koloni massive, lembaran, berupa
pilar atau bentuk daun. Koralit kecil
dan sangat dangkal. Dinding koralit hampir tidak ada. Septokosta
terlihat besar dan menonjol yang
sering merupakan satu kesatuan
dengan septa kedua. Septokosta
membentuk kenampakan yang
khas dan bergranula. Koumela
berupa tonjola-tonjolan kecil.
Marga ini terdiri dari sekitar 8
jenis, tersebar di seluruh perairan
Indonesia.

Psammocora contigua

Psammocora contigua
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Suku : Siderastreidae - Marga : Psammocora

Psammocora contigua
( ESPER, 1797 )

Karakter

Psammocora mempunyai ciri yang khas yaitu koralit
kecil dan dangkal dengan septa kosta saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk
suatu kenampakan seperti kelopak bunga. Seluruh
permukaan berbintil-bintil. Perbedaan jenis satu
dengan lainnya lebih banyak berdasarkan bentuk
percabangan koloni.
Warna
Warna keabu-abuan sampai kecoklatan.
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari jenis yang lain.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dijumpai di
rataan terumbu dekat dengan tubir.
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Suku : Siderastreidae - Marga : Psammocora

Psammocora digitata

( EDWARDS and HAIME, 1851 )

Karakter
Koloni berbentuk kolom atau gada yang secara
keseluruhan sering membentuk kubah yang besar.
Kadang mencapai ukuran yang besar sekali. Koralit
kecil dan dangkal sering septa pertama membentuk
petaloid.
Warna
Abu-abu atau coklat muda.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini sering mirip dengan coscinaraea exesa.
Distribusi
Umum dijumpai di tempat yang agak dalam dan
di tempat yang agak tenang. Tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Suku : Siderastreidae - Marga : Psammocora

Psammocora nierstraszi
( VAN DER HORST, 1921 )

Karakter
Koloni massive dengan koloni yang membentuk
kelok-kelok yang sering dengan dinding yang curam.
Koralit tersebar mengikuti lekuk-lekuk tidak merata.
Septa pertama yang berupa petaloid terlihat nyata
sehingga memberi kesan kasar.
Warna
Coklat tua atau muda.
Jenis Yang Mirip

Psammocora profundacella, yang mempunyai permukaan koloni lebih halus.

Distribusi
Jarang dijumpai, biasanya ditemukan di dekat tubir.
Tersebar di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Siderastreidae - Marga : Psammocora

Psammocora profundacella
( GARDINER, 1898 )

Karakter
Koloni massive dengan koralit mendekati cereoid
dengan septokosta yang tidak membentuk kelopak.
Jenis ini merupakan satu-satunya Psammocora
yang septokostanya tidak membentuk mahkota.
Warna
Warna keabu-abuan, coklat atau krem.
Jenis Yang Mirip
Mudah dibedakan dari jenis yang lain.
Distribusi
Tersebar di seluruh perairan Indonesia. Umum
dijumpai terutama di dekat tubir.
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Suku : Siderastreidae - Marga : Psammocora

Psammocora superficialis
( GARDINER, 1898 )

Karakter
Koloni merayap dengan permukaan yang berbenjolbenjol dengan pinggiran koloni tidak teratur. Koralit
kecil dangkal dan tersebar tidak merata. Petaloid
masih terlihat nyata.
Warna
Coklat tua.
Jenis Yang Mirip

Psammocora nierstraszi, yang mempunyai permukaan koloni kasar.

Distribusi
Jarang ditemukan, biasa hidup dekat tubir. Tersebar
di seluruh perairan Indonesia.
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Suku : Siderastreidae - Marga : Pseudosiderastrea

Suku :
SIDERASTREIDAE
Koloni massive dengan koralit rata atau tenggelam. Dinding koralit tidak berkembang
dengan baik. Dinding yang terlihat sebenarnya merupakan septokosta yang biasa bertemu sepanjang pinggiran dinding. Permukaan selalu bergranula

Marga : Pseudosiderastrea
YABE and SUGIYAMA, 1935
Koloni massive relatif kecil, koralit
cereoid bersudut banyak. Septa
menuju ketengah saling bersatu
membentuk kipas, permukaan
septa bergranula dengan kolumela
membentuk bintik-bintik. Marga
ini hanya mempunyai satu jenis,
tersebar diseluruh Indonesia

Pseudosiderastrea tayami

Pseudosiderastrea tayami
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Suku : Siderastreidae - Marga : Pseudosiderastrea

Pseudosiderastrea tayami
( YABE & SUGIYAMA, 1935 )

Karakter
Koloni cenderung massive walau kadang-kadang encrusting. Koralit cerioid dengan ukuran
kecil dengan septa teratur rapi sehingga memberi kesan seragam.
Warna
Kadang abu-abu kehitaman atau kuning kecoklatan
Jenis yang mirip
Sering kelihatan seperti leptastrea atau coeloseris ketika masih hidup. Skeletonnya mudah
sekali dikenali.
Distribusi
Jarang ditemukan, biasanya hidup ditempat
yang dangkal dengan dasar pasir campur lumpur. Tersebar diseluruh indonesia.
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Suku : Trachyphylliidae - Marga : Trachyphyllia

Suku :
TRACHYPHYLLIIDAE
Mempunyai bentuk pertumbuhan specifik, hidup bebas dengan ukuran koloni yang relatif
kecil dan berbentuk mangkuk. Septa jelas sekali dan mempunyai pali yang besar. Suku
ini mempunyai 2 marga yaitu Trachyphyllia dan Wellsophyllia

Marga : Trachyphyllia
M.EDW and HAINE, 1848
Koloni berbentuk flabello meandroid hidup bebas. Dinding selalu
berlekuk-lekuk dengan satu atau
tiga mulut sebagai pusat. Alur
lebar dengan septa yang teratur
rapi dengan kemiringan lereng
yang rendah. Pali besar dan nyata.
Marga ini hanya mempunyai satu
jenis yaitu Trachyphyllia geoffroyi.
Jenis ini biasa hidup didaerah dengan dasar pasir lumpuran. tersebar
diseluruh perairan Indonesia.

Trachyphyllia geoffroyi

Trachyphyllia geoffroyi
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Suku : Trachyphylliidae - Marga : Trachyphyllia

Trachyphyllia geoffroyi
( AUDOUIN, 1826 )

Karakter
Koloni relatif kecil , hidup bebas dalam satu koloni
terdiri dari satu sampai tiga mulut. Bentuk koloni
flabelo-meandroid yang tidak simetris. Septa teratur dengan pali besar dan lekukan yang melebar.
Bentuk koloni yang khas memudahkan jenis ini
dibedakan dari jenis lain.
Warna
Warna hijau atau coklat.
Jenis Yang Mirip
Jenis ini mempunyai bentuk koloni yang sangat
khas.
Distribusi
Hidup di daerah lumpur pasiran, di seluruh perairan
Indonesia. Umum dijumpai di tempat yang relatif
tenang dengan dasar pasir atau lumpuran.
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Suku : Trachyphylliidae - Marga : Wellsophyllia

Suku :
TRACHYPHYLLIIDAE
Mempunyai bentuk pertumbuhan specifik, hidup bebas dengan ukuran koloni yang relatif
kecil dan berbentuk mangkuk. Septa jelas sekali dan mempunyai pali yang besar. Suku
ini mempunyai 2 marga yaitu Trachyphyllia dan Wellsophyllia

Marga : Wellsophyllia
Koloni biasanya juga tidak besar
hampir sama dengan Trachyphyllia, membentuk kubah kecil. Berbeda dari Trachyphyllia dinding
koralit yang berdekatan menjadi
satu bentuk koralit lebih meandroid. Marga ini hanya mempunyai
satu jenis yaitu Wellsophyllia radiata, tersebar di seluruh perairan
Indonesia terutama di Indonesia
Timur.

Wellsophyllia radiata

Wellsophyllia radiata
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Suku : Trachyphylliidae - Marga : Wellsophyllia

Wellsophyllia radiata
( PICHON, 1980 )

Karakter
Koloni soliter membentuk kubah. Dinding koralit
saling menyatu membentuk pematang yang tegak.
Septa teratur dengan pali yang berupa lempengan
yang tersusun rapi.
Warna
Coklat tua, hijau atau kekuningan.
Jenis Yang Mirip

Trachyphyllia geoffroyi. Mempunyai dinding koralit
selalu terpisah.

Distribusi
Tidak umum dijumpai, biasanya hidup pada dasar
pasir di tempat yang tenang. Tersebar di seluruh
perairan Indonesia.
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Non Scleractinian Coral

Non Scleractinian Coral

Jenis karang yang berikut ini sering dianggap sebagai karang batu walaupun sebenarnya
tidak termasuk karang batu (Scleractinian Coral = True Scleractinian). Sebenarnya
karang-karang ini masih satu Filum dengan karang batu. Karang yang bukan merupakan
karang batu antara lain :
1. Kelas
Ordo
Suku
Marga
Jenis

:
:
:
:
:

Hydrozoa
Milleporina
Milleporidae
Millepora

Millepora dichotoma, dll.

Millepora dichotoma

Millepora intrincata

Millepora platyphylla
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Keterangan :
Jenis karang ini biasanya ditemukan dekat lereng
terumbu dan dapat menjadi sangat dominan
serta dikenal sebagai karang api. Paling sedikit
ada enam jenis karang api di Indonesia, yaitu
M. intricata, M. platyphyllara, M. exaesa, M.
dichotoma, M. tenella, M. boshmai .

Non Scleractinian Coral

2. Kelas
Ordo
Suku
Marga

:
:
:
:

Hydrozoa
Stylasterina
Stylasterina dan Distichoporidae
Distichopora dan Stylaster

Keterangan :
Jenis karang ini biasanya ditemukan dekat lereng
terumbu dan menempel di dinding yang tegak
lurus atau tersembunyi di dalam gua-gua kecil
dan ditempat yang berarus.

Stylaster

Distichopora

3. Kelas
Ordo
Suku
Marga
Jenis

:
:
:
:
:

Anthozoa
Helioporacea
Helioporidae
Helipora

Heliopora coerulea

Keterangan :
karang ini biasanya tumbuh di rataan terumbu
dekat tubir. Kadang-kadang mendominasi pertumbuhan karang di dekat tubir. Dikenal sebagai
karang biru, jenis ini hanya mempunyai satu
jenis yaitu : Heliopora coerulea

Heliopora coerulea

Heliopora coerulea

4. Kelas
Ordo
Suku
Marga
Jenis

:
:
:
:
:

Anthozoa
Alcyonacea
Tubiporidae
Tubipora

Tubipora musica

Tubipora musica

Keterangan :
Orang lebih mengenal jenis karang ini dengan
karang suling, berwarna merah biasanya untuk
hiasan aquarium.
Tubipora musica
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TERMINOLOGI KARANG
Ahermatypic

: karang tanpa simbiotik algae di dalam jaringan
tubuhnya, tidak membentuk terumbu.
Anastomose
: persatuan cabang.
Appresed corallite
: koralit yang tenggelam dalam konesteum.
Arborescent
: bentuk percabangan seperti pohon.
Atoll
: kelompok terumbu karang atau pulau-pulau karang
yang mengelilingi goba yang dalam.
Axial corallite
: koralit yang terletak di ujung cabang.
Barrier reef
: terumbu penghalang, deretan Pulau karang yang
dipisahkan oleh laut yang dalam dari daratan utama.
Bifacial
: koralit terdapat di kedua sisi muka dan belakang
Bottle brush
: bentuk percabangan karang yang seperti sikat pembersih
botol.
Boulder
: bongkahan besar.
Budding
: pertunasan, pertumbuhan koralit baru.
Calix = kalik
: permukaan atas dari koralit termasuk kosta dan
konesteum.
Caespitose
: bentuk percabangan pada Acropora.
Centers
: posisi dari mulut atau kolumela berada di tengah.
Cerioid
: bentuk formasi koralit dimana dinding dari koralit yang
berdekatan menjadi satu.
Coenosteum
: skeleton di antara koralit.
Colony = koloni
: kelompokan dari polip yang terbentuk dari pembelahan
induk yang sama.
Columella = kolumela : struktur skeleton yang berada di tengah-tengah koralit.
Columnar
: bentuk koloni yang berupa kolom, atau pilar yang
berbentuk gada.
Coral
: karang : biota laut sederhana penghasil kapur, cara
hidupnya bervariasi soliter atau membentuk koloni
dengan ukuran dari yang kecil hingga beberapa meter.
Coral reef
: terumbu karang : merupakan ekosistem laut yang terdiri
dari berbagai asosiasi biota dengan komponen utamanya
adalah karang.
Corallite = koralit
: struktur skeleton dari satu individu/polip.
Corallum = koralum
: struktur skeleton secara keseluruhan dari koloni karang.
Corymbosa
: bentuk percabangan pada Acropora yang menyerupai
meja.
Costae = kosta
: struktur sekeleton yang terletak di luar koralit yang
biasanya berjalan secara radial, biasanya merupakan
kelanjutan dari septa
Dactylopores
: lubang-lubang kecil yang terdapat di skeleton Millepora.
Dendroid
: bentuk koloni dimana koralit yang berbentuk tabung
terbentuk berselang-seling sepanjang percabangan.
di septa Porites.
Digitate = digitata
: bentuk pertumbuhan yang terdiri percabangan pendek
dan menjari.
Disc
: lempengan yang terletak di dasar koralit.
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Ectodermis = ektodermal : jaringan terluar dari polyp karang.

Encrusting

: bentuk koloni dengan bentuk lembaran yang merayap
dan mengikuti bentuk dasar dimana dia tumbuh atau
melekat.
Epiteca = epiteka
: Lapisan tipis dari sekeleton yang melapisi koralit.
Extratentacularbudding = ekstratentakular : bentuk pertunasan dimana anakan koralit
terbentuk di luar koralit induknya.
Flabellate
: bentuk koloni karang yang berlekuk-lekuk atau mempu
nyai alur yang berkelok dengan masing-masing koralit
mempunyai dinding yang terpisah.
Flabellameandroid
: bentuk koloni dengan alur yang memanjang dan berkelok
dengan dinding terpisah.
Foliaceous
: bentuk koloni yang tipis dan berbentuk daun.
Free living
: tidak melekat pada suatu substrat.
Fringing reef
: terumbu karang tepi.
Gonophores
: alat reproduksi pada marga Millepora stylasteridae.
Grove
: pematang yang tegak lurus pantai.
Hermatypik = hermatipik : karang yang mempunyai algae (zooxanthella) di dalam
jaringan tubuhnya dan membentuk terumbu.
Hydnophores
: struktur seperti mangkuk terbalik yang terdapat di
Hydnophora struktur ini berkembang di antara mulutmulut koralit.
Immersed corallite
: koralit yang tenggelam di dalam konesteum.
Intratentacular budding = intratentakular: bentuk pertunasan dimana anakan koralit yang
terbentuk terletak di dalam koralit induknya.
Laminar = lembaran : bentuk koloni yang tipis dan datar.
Lagoon = goba
: laut yang relatif lebih dalam yang dikelilingi pulau.
Massive = masive
: bentuk koloni yang padat dan pejal.
Meandroid
: bentuk koloni yang membentuk alur-alur memanjang dan
berkelok-kelok dengan dinding menyatu.
Mesenteri filament
: usus dari polyp karang.
Mesoglea
: lapisan seperti jeli yang terletak antara jaringan ekto
derm dan endoderm
Moat
: kalenan, parit yang sejajar garis pantai mengelilingi
pulau.
Nematocyts
: cell penyengat.
Patches
: bongkah kecil.
Pali
: struktur skeleton yang merupakan kelanjutan dari septa
dekat dengan pusat atau mulut. Struktur ini biasanya
berbentuk tonjolan dan membesar pada ujungnya dan
secara keseluruhan membentuk struktur seperti
mahkota.
Paliform lobes
: pali yang besar dan menonjol.
Patch reef
: taka, terumbu karang yang belum muncul ke permukaan.
Petaloid
: septokosta yang berbentuk seperti kelopak bunga yang
agak tenggelam dalam konesteum dari marga Psammocora atau Polyphyllia.
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Phaceloid
Plocoid
Polycentric
Primary septa
Radial corallite
Radii
Ramose
Rampart
Reef
Reef flat
Reef slope
Reticulum
Sand cay
Scleractinia
Secondary septa
Septa
Septal teeth
Septo-costae = (septo-kosta)

Solitary
Spuur
Tethys sea
Theca
Triplet
Tubular corallite
Unifacial
Uper reef slope
Valleys
Verrucae
Wall
Zooplankton
Zooxathella
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: bentuk koloni dimana koralit sangat menonjol dan mem
bentuk percabangan yang pada akhirnya berbentuk
kubah.
: bentuk koloni dimana koralit berbentuk tabung pendek
atau agak panjang menebal muncul dari konesteum.
: lebih dari satu pusat dalam satu koralit terdiri dari
beberapa mulut.
: septa utama biasanya besar , merupakan order pertama.
: koralit yang mengelilingi axial koralit.
: struktur skeleton yang menghubungkan kolumela ke
septa Porites.
: bentuk koloni yang mempunyai percabangan yang padat
tidak teratur.
: gudus, pecahan karang mati yang tertumpuk di atas
tubir.
: t e r u m b u.
: rataan terumbu.
: lereng terumbu.
: struktur yang berbentuk tonjolan-tonjolan yang muncul
pada koenosteum Montopora.
: gosong/bungin : pulau yang hanya berupa pasir atau
pecahan karang.
: karang batu.
: septa kedua yang biasanya terdiri dari septa-septa yang
lebih kecil atau septa tingkat kedua.
: struktur skeleton yang berbentuk lempengan tersusun
tegak secara radial terletak di dalam koralit.
: duri-duri atau gigi-gigi yang terdapat di sepanjang
permukaan septa.
: lempengan-lempengan yang menempel di koralit.
: karang yang tidak membentuk koloni, karang yang terdiri
dari satu polip dan satu mulut.
: lorong yang tegak lurus pantai.
: laut tropis purba dimana benua-benua masih bersatu dan
lautpun masih satu.
: bagian dari dinding koralit.
: bentuk susunan septa yang menyatu dan membentuk
konfigurasi yang khas pada koralit Porites.
: koralit yang berbentuk tabung.
: koralit hanya terdapat pada satu sisi permukaan.
: t u b i r.
: alur-alur yang terdapat pada koloni yang meandroid.
: tonjolan-tonjolan kecil atau nodul-nodul yang terdapat
di permukaan Pocillopora.
: dinding dari koralit.
: binatang kecil yang berenang bebas di dalam air laut.
: algae yang bersel tunggal yang terdapat dalam jaringan
endoderm karang atau biota lainnya. Algae ini termasuk
dalam Dinoflagellata, marga Symbiodinium.
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INDEKS

Suku

Acroporidae

Marga Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora
Acropora

aspera
brueggemanni
carduus
caroliniana
clathrata
digitifera
divaricata
donei
echinata
elegans
fastigata
florida
formosa
gemmifera
gomezi
grandis
granulosa
horrida
humilis
hyacinthus
intermedia
jacquelineae
loisetteae
loripes
millepora
monticulosa
multiacuta
nobilis
palifera
prostrata
pulchra
rambleri
robusta
rudis
samoensis
sarmentosa
solitaryensis
speciosa
subglabra
suharsonoi
tenuis
teres
valenciennesi
yongei

Anacropora
Anacropora
Anacropora
Anacropora
Anacropora

forbesi
puertogalerae
reticulata
spinosa

Astreopora
Astreopora
Astreopora
Astreopora
Astreopora

370

gracilis
listeri
myriophthalma
sp1.
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Montipora
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Montipora
Montipora
Montipora
Montipora
Montipora
Montipora
Montipora
Montipora
Montipora
Montipora

Suku

Coeloseris mayeri

81
82

Leptoseris

83
84
85
86
87
88
89
90

Pachyseris

91
92
93
94

Pavona

95
96
97
98
99
100
101
102

Leptoseris
Leptoseris
Leptoseris
Leptoseris
Leptoseris
Leptoseris
Leptoseris

explanata
foliosa
hawaiiensis
mycetoseroides
papyracea
scabra
yabei

Pachyseris foliosa
Pachyseris rugosa
Pachyseris speciosa

Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
Pavona

cactus
decussata
explanulata
frondifera
minuta
varians
venosa

Astrocoeniidae

Marga Madracis

Madracis pharensis

103
104

Palauastrea

105
106

Stylocoeniella

107
108
109

Palauastrea ramosa

Stylocoeniella armata
Stylocoeniella guentheri

Suku

79
80

Gardineroseris

Gardineroseris planulata

Suku

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Agariciidae

Marga Coeloseris

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

aequituberculata
capricornis
danae
foliosa
informis
samarensis
stellata
tuberculosa
undata
verrucosa

Caryophyllidae

Marga Catalaphyllia

Catalaphyllia jardinei

110
111

Euphyllia

112
113
114
115
116

Heterocyathus

117
118

Nemenzophyllia

119
120

Physogyra

121
122

Plerogyra

123
124
125

Euphyllia
Euphyllia
Euphyllia
Euphyllia

ancora
cristata
divisa
glabrescens

Heterocyathus aequicostatus

Nemenzophyllia turbida

Physogyra lichtensteini

Plerogyra simplex
Plerogyra sinuosa

Suku

Dendrophyllidae

Marga Heteropsammia

Heteropsammia cochlea

Tubastrea

128
129
130

Turbinaria

131
32
133
134
135

Tubastrea faulkneri
Tubastrea micrantha

Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria
Turbinaria

Suku

126
127

frondens
mesenterina
reniformis
stellulata

Faviidae

Marga Australogyra

Australogyra zelli

136
137

Barabattoia

138
139

Caulastrea

140
141
142
143

Barabattoia amicorum

Caulastrea curvata
Caulastrea furcata
Caulastrea tumida

Cyphastrea
Cyphastrea
Cyphastrea
Cyphastrea
Cyphastrea
Cyphastrea

chalcidicum
decadia
japonica
microphthalma
serailia

144
145
146
147
148
149

Diploastrea

150
151

Echinophora

152

Diploastrea heliopora

Echinopora
Echinopora
Echinopora
Echinopora
Echinopora

Favia
Favia
Favia
Favia
Favia
Favia
Favia
Favia
Favia
Favia
Favia
Favia
Favia

gemmacea
horrida
lamellosa
mammiformis
pacificus

danae
favus
lizardensis
maritima
matthaii
maxima
pallida
rotumana
rotundata
speciosa
veroni
vietnamensis

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Favites

171
172
173
174
175
176
177
178
179

Goniastrea

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Leptastrea

190
191
192
193

Leptoria

194
195

Montastrea

196
197
198
199
200
201

Favites
Favites
Favites
Favites
Favites
Favites
Favites
Favites

abdita
chinensis
complanata
flexuosa
halicora
paraflexuosa
pentagona
russelli

Goniastrea aspera
Goniastrea australensis
Goniastrea edwardsi
Goniastrea favulus
Goniastrea minuta
Goniastrea palauensis
Goniastrea pectinata
Goniastrea ramosa
Goniostrea retiformis

Leptrastrea pruinosa
Leptrastrea purpurea
Leptrastrea trasversa

Leptoria phrygia

Monstrastrea annuligera
Montastrea curta
Montastrea magnistellata
Montastrea salebrosa
Montastrea valenciennesi

Moseleya
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Oulastrea

202
203

Polyphyllia

247
248

Oulophyllia

204
205
206

Sandalolitha

249
250
251

Platygyra
Platygyra daedalea
Platygyra pini
Platygyra sinensis

207
208
209
210

Zoopilus

252
253

Plesiastrea
Plesiastrea versipora

211
212

Oulastrea crispata

Oulophyllia bennettae
Oulophyllia crispa

Suku

Sandalolitha dentata
Sandalolitha robusta

Zooplius echinata

Suku

Ctenactis echinata

Cycloseris
Cycloseris
Cycloseris
Cycloseris
Cycloseris
Cycloseris
Cycloseris

costulata
hexagonalis
patelliformis
somervillei
tenuis
vaughani

Diaseris

Diaseris distorta
Diaseris fragilis

Fungia
Fungia
Fungia
Fungia
Fungia
Fungia
Fungia
Fungia
Fungia
Fungia
Fungia

concinna
fralinae
fungites
horrida
klunzingeri
moluccensis
paumotensis
scabra
scutaria
taiwanensis

Clavarina
213
214

Hydnophora

215
216
217
218
219
220
221

254
255
256
257
258

Merulina

259
260
261

Paraclavarina

262
263

Scapophyllia

264
265

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

Heliofungia

238
239

Herpolitha

240
241
242

Lithophyllon

243
244

Podabacia

245
246

Heliofungia actiniformis

Herpolitha limax
Herlophita weberi

Lithophyllon undulatum

Podabacia crustacea
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Hydnophora
Hydnophora
Hydnophora
Hydnophora

exesa
microconos
pilosa
rigida

Merulina ampliata
Merulina scacbricula

222
223
224

Halomitra

Halomitra pileus

Merulinidae

Marga Boninastrea

Fungiidae

Marga Ctenactis

372

Polyphyllia talpina

Paraclavarina triangularis

Scapophyllia cylindrica

Suku

Mussidae

Marga Acanthastrea
Acanthastrea
Acanthastrea
Acanthastrea
Acanthastrea
Acanthastrea
Acanthastrea

bowerbanki
echinata
hemprichii
hillae
regularis
rotundoflora

266
267
268
269
270
271
273

Australomussa

274
275

Blastomussa

276
277
278

Cynarina

279
280

Austrolomussa rowleyensis

Blastomussa merleti
Blastomussa wellsi

Cynarina lacrymalis

Lobophyllia
Lobophyllia
Lobophyllia
Lobophyllia
Lobophyllia

corymbosa
flabelliformis
hataii
hemprichii

281
282
283
284
285

Scolymia

286
287
288

Symphyllia

289
290
291
292
293

Scolymia australis
Scolymia vitiensis

Symphyllia
Symphyllia
Symphyllia
Symphyllia

agaricia
radians
recta
valenciennesi

Suku Oculinidae
Marga Galaxea
Galaxea
Galaxea
Galaxea
Galaxea

Suku

astreata
fascicularis
horrescens
longisepta

Echinophyllia aspera
Echinophyllia echinata
Echinophyllia echinoporoides

303
304

Oxypora

305
306
307

Oxypora crassipinosa
Oxypora lacera

Pectinia
Pectinia
Pectinia
Pectinia
Pectinia

alcicornis
lactuca
paeonia
teres

Suku

Pocillopora
Pocillopora
Pocillopora
Pocillopora

damicornis
eydouxi
verrucossa
woodjonesi

Seriatopora

318
319
320

Stylophora

321
322
323
324

Seriatopora caliendrum
Seriatopora hystrix

Stylophora pistillata
Stylophora sp.1
Stylophora subseriata

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

cylindrica
lichen
lobata
lutea
mayeri
nigrescens
rugosa
(synarea) rus
stephensoni

Siderastreidae

Marga Coscinaraea

Coscinaraea columna

308
309
310
311
312

313
314
315
316
317

Porites

columna
djiboutiensis
lobata
minor
pandoraensis
stokesi
stutchburyi
tenuidens

Stylaraea

349
350

Psammocora

351
352
353
354
355
356

Pseudosiderastrea

357
358

Psammocora
Psammocora
Psammocora
Psammocora
Psammocora

Pocilloporidae

Marga Pocillopora

330
331
332
333
334
335
336
337
338

Porites
Porites
Porites
Porites
Porites
Porites
Porites
Porites
Porites

299
300
301
302

Mycedium

Mycedium elephantotus

Suku

294
295
296
297
298

328
329

Goniopora
Goniopora
Goniopora
Goniopora
Goniopora
Goniopora
Goniopora
Goniopora
Goniopora

Pectiniidae

Marga Echinophyllia

Suku

Alveopora spongiosa
Alveopora tizardi

contigua
digitata
nierstraszi
profundacella
superficialis

Pseudosiderastrea tayami

Siderastrea

Suku

Trachyphylliidae

Marga Trachyphyllia

359
360

Wellsophyllia

361
362

Trachyphyllia geoffroyi

Wellsophyllia radiata

Non Scleractinian Coral

363

Poritidae

Marga Alveopora

Alveopora allingi
Alveopora catalai

325
326
327
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