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Abstract. Body of Odonata (dragonfly and damsefly) consists of head (caput), chest (synthorax), and abdomen 
(abdomen). Odonata is usefull to control pests and diseases. Its nymph consumes many aquatic animals causing 
diseases in humanm such as malaria and dengue fever. It can also used as bioindikator for clean water. The research 
aimed to describe species of Odonata found in the swamp area of Sungai Lumbah Village, Barito Kuala Regency. We 
took pictures of Odonata and caught it with insect net. Then sampels were identified in biology laboratory of Lambung 
Mangkurat Univeristy. We found 14 species; 8 species of Libellulidae, 1 Gomphidae, and 5 Coenagrionidae. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Capung termasuk kelompok insekta atau 

serangga yang tubuhnya terdiri atas tiga bagian, 
yaitu kepala (caput), dada (sintoraks), dan perut 
(abdomen). Kepala capung relatif besar dibanding 
tubuhnya, bentuknya membulat/memanjang ke 
samping dengan bagian belakang berlekuk ke 
dalam. Bagian sangat mencolok pada kepala 
adalah sepasang mata majemuk yang terdiri atas 
mata kecil (ommatidium). Di antara kedua mata 
majemuk tersebut terdapat sepasang antena 
pendek, halus seperti benang (Aswari, 2003). 

Sayap capung berbentuk khas; lonjong/ 
memanjang dan tembus pandang, kadang-kadang 
berwarna menarik seperti coklat kekuningan, hijau, 
biru, atau merah. Lembaran sayap ditopang oleh 
venasi (Aswari, 2003). Para ahli mengidentifikasi 
dan membedakan capung dengan melihat susunan 
venasi pada sayap (Susanti, 1998). 

Capung bermanfaat langsung bagi manusia. 
Nimfanya memakan berbagai spesies binatang air 
termasuk jentik nyamuk penyebab malaria dan 
demam berdarah. Di beberapa negara Asia Timur, 
terungkap bahwa capung dapat digunakan sebagai 
pembasmi efektif nyamuk-nyamuk penyebab 
penyakit demam berdarah (Yahya, 2005). 

Capung juga dapat digunakan sebagai 
bioindikator air bersih. Serangga ini dapat 
dimanfaatkan sebagai petunjuk keberadaan atau 
kualitas air. Nimfanya tidak akan dapat hidup di air 
yang sudah tercemar atau perairan yang tidak ada 

tumbuhannya. Kehadiran capung menandakan 
bahwa perairan yang masih bersih (Susanti, 1998). 

Desa Sungai Lumbah yang terletak di wilayah 
Kabupaten Barito Kuala memiliki wilayah yang 
sebagian besarnya lahan basah, berupa rawa, 
sawah, sungai, dan hutan rawa galam 
(Dishubkominfo Barito Kuala, 2016). Pada 
umumnya di pinggiran sawah terdapat sungai kecil 
yang membatasi sawah dengan hutan rawa galam. 
Barito Kuala adalah salah satu dari 13 
kota/kabupaten di Kalimantan Selatan. Kabupaten 
ini terletak di dataran rendah dan areanya termasuk 
lahan basah (Baritokualakab, 2013). 

Terkait dengan lahan basah, capung menjadi 
obyek menarik untuk diteliti di desa ini. Tujuan 
penelitian adalah untuk mendeskripsikan spesies-
spesies yang ditemukan. 

 

2. METODE  
 
Data penelitian deskriptif ini dikumpulkan 

melalui penjelajahan dan observasi langsung di tiga 
tipe kawasan rawa (sawah, pinggir/tepi sungai, 
hutan galam) yang masuk dalam wilayah Desa 
Sungai Lumbah pada Juli-Oktober 2016. Capung, 
baik casar (capung besar, dragonfly, Anisoptera) 
maupun carum (capung jarum, damselfly, 
Zygoptera) yang ditemukan di area penjelajahan 
difoto sebagai bahan dokumentasi atau identifikasi. 
Selain itu, capung diidentifikasi setelah ditangkap 
dengan jaring serangga. Capung tangkapan 
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disimpan di dalam plastik sampel yang berisi kapas 
yang sudah dibasahi dengan kloroform.  

Capung hasil pemfotoan atau penangkapan 
diidentifikasi di Program Studi Magister Pendidikan 
Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 
Rujukan identifikasi adalah Rahadi et al. (2013); 
Subramanian & Tiple (2008); dan Wilson (2014).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Casar (Sub-ordo Anisoptera) 

 
Ditemukan 8 spesies casar dari famili 

Libellulidae dan 1 dari famili Gomphidae di kawasan 
rawa Desa Sungai Lumbah (Tabel 1). Menurut 
Cannings (2002), beberapa tipe habitat capung 
adalah danau kecil, kolam dengan vegetasi 
mengambang, rawa dan sungai. 
 
Tabel 1. Capung yang ditemukan di tiga kawasan rawa 

Desa Sungai Lumbah 

 
Famili Spesies Sw PS RG 

Libellulidae Aethriamanta brevipennis  ● ● - 
Brachydiplax chalibea  - ● - 
Neurothemis fluctuans  ● ● ● 
Rhyothemis phyllis  - ● - 
Orthetrum sabina  ● ● ● 
Brachythemis contaminata  ● - - 
Tramea transmarina  ● ● - 
Rhodothemis rufa  ● - - 

Gomphidae Ictinogomphus decorates ● - - 
Coenagrionidae Agriocnemis femina ● ● - 

Agriocnemis minima - ● - 
Agriognemis pygmaea - ● - 
Ceriagrion cerinorubellum ● ● ● 
Pseodagrion microcephalum  ● ● ● 

Keterangan:  
Sw = sawah; PS = pinggir sungai; RG = rawa galam 
● = spesies ditemukan 

 
Banyak spesies ditemukan di sawah dan 

pinggiran sungai dan sedikit di rawa galam. 
Sebagian hutan rawa galam sudah dibabat oleh 
masyarakat. Pohon-pohon galam itu dimanfaatkan 
sebagai bahan bangunan. Bekas atau sisa 
potongan kayu galam terendam di air. Kondisi ini 
diduga mengganggu aktivitas capung. Spesies 
capung yang masih bertahan dan mudah 
ditemukan adalah O. Sabina. Spesies ini terlihat 
sangat aktif di rawa galam mulai pagi sampai sore 
hari. Rahadi et al. (2013) mengatakan O. sabina 
adalah spesies yang sangat adaptif dan dapat 
hidup di lingkungan air yang kurang bagus. 

Bukan hanya aktivitas masyarakat yang 
mengganggu  atau merugikan kehidupan capung, 
kehadiran musuh atau predator alami juga 
mengganggu. Soendjoto (2016) menjelaskan 

bahwa predator capung selama fase telur dan 
nimfa di badan air atau sekitar perairan adalah 
spesies akuatik atau semi akuatik seperti kumbang 
air dan kodok/katak. Musuh alami pada fase imago 
(dewasa dan bisa terbang) adalah burung dan 
kadal. Pada saat penelitian berlangsung, predator 
alami capung adalah laba-laba (Arachnidae) 
(Gambar 1). Predator ini menggunakan jaring untuk 
memerangkap capung. 

 

 
3.1.1 Aethriamanta brevipennis 

 
Capung berukuran kecil dan mungil. Kedua 

sisi mata hijau kekuningan, bagian atas kuning 
kecoklatan dan kuning di bagian bawah. Sintoraks 
kuning keemasan dengan garis hitam di setiap sisi 
sampingnya. Abdomen ramping dan membulat 
sampai ke ujung abdomen. bagian pangkal ruas 
pada abdomen berwarna putih kuning dan semakin 
ke ujung abdomen berwarna coklat kekuningan. 
Embelan berbelah seperti katup menandakan 
bahwa A. brevipennis yang ditemukan pada 
penelitian adalah betina. Kedua sayap transparan 
dengan venasi hitam dan di bagian pangkal sayap 
sedikit berwarna kuning. Tungkai berwarna hitam.  

Jantan A. brevipensis bervariasi dalam warna. 
Sebagian besar berwarna kuning dan berwarna 
hitam, tetapi ada juga yang berwarna merah, terlihat 
sangat mencolok, sintoraks berwarna hitam, dan 
abdomen berwarna merah cerah (Farrell, 2011) 

 
 

Gambar 1. Pemangsaan Arachnidae terhadap capung 
 

Gambar 2. Aethriamanta brevipennis (betina) 
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3.1.2 Brachydiplax chalibea 
 
Mata majemuk berwarna hitam keabu-abuan 

di bagian atas dan hijau kebiruan di bagian 
samping. Sintoraks orange kekuningan yang 
mencolok. Abdomen ramping sampai ke ujung 
abdomen, berwarna biru mulai ruas 1-6 dengan 
garis berwarna orange di sampingnya dan ruas 7-
10 berwarna hitam gelap sampai ke embelan. 
Kedua sayap transparan dengan venasi kuning. 
Sayap transparan dan di panggkal sayap berwarna 
kuning. Pada bagian protoraks terlihat bulu-bulu 
halus yang menutupi pangkal protoraks. B. chalibea 
susah didekati, mudah takut dan terbang menjauh 
bila pengamat bergerak sedikit saja.  

Hanya jantan ditemukan saat pengamatan. 
Menurut Farrell (2011), betina B. chalibea jarang 
terlihat; pada beberapa kesempatan sering 
bersembunyi di pohon-pohon dan jauh dari jantan; 
jantan dan betina terlihat ketika siap untuk tandem. 

 

 

Gambar 3. Brachydiplax chalibea (jantan) 

 
3.1.3 Neurothemis fluctuans  

 
Capung jantan N. fluctuans dominan berwarna 

merah gelap. Mata bagian atas berwarna merah 
gelap dan abu-abu kehijaun pada bagian bawah. 
Sintoraks kecoklatan. Abdomen merah kehitaman 
dan di samping ruas-ruas terdapat garis hitam. 
Bagian atas ruas 1-4 berwarna coklat dan ruas 
terakhir berwarna kehitaman. 

Betina mempunyai mata majemuk berwarna 
cokelat di bagian atas dan abu-abu kehijauan di 
bagian bawah. Seluruh tubuh berwarna kuning 
kecoklatan. Bagian atas dan samping abdomen 
terdapat garis hitam. Kedua sayap berwarna kuning 
lebih gelap dari warna tubuhnya. 

N. fluctuans mempunyai ciri khas di sayap 
belakang yaitu terdapat satu vena vertikal di dalam 
daerah cubital, di sayap depan terdapat segitiga 
vertikal dengan 8-10 sel kecil di dalamnya. 2/3 
bagian sayap berwarna merah tua kecoklatan mulai 
pangkal sayap sampai mendekati pterostigma dan 
batasnya melengkung di sayap belakang, 

sedangkan 1/3 bagian transparan (Rahadi et al., 
2013). 

 
 

 

Gambar 4. Neurothemis fluctuans  jantan (kiri) dan betina 
(kanan) 

 

3.1.4 Rhyothemis phyllis 
 
Memiliki mata berwarna kuning kecoklatan. 

Sintoraks hijau kekuningan dengan garis-garis 
hitam di setiap sisi sampingnya. Abdomen bulat dan 
berwarna hitam. Embelan berwarna hitam. Kedua 
sayap transparan dan pada pangkal sayap 
belakang terdapat pola kuning pada pangkal sayap 
dengan bercak coklat. Sayapnya lebih panjang dari 
tubuhnya. Pada ujung kedua sayap berwarna hitam. 
Venasi berwarna hitam. 

 

 

Gambar 5. Rhyothemis phyllis  

 
3.1.5 Orthetrum sabina 

 
O. sabina sering ditemukan di perairan, 

memiliki mata majemuk berhimpitan, dan berwarna 
biru kehijauan berbintik hitam. Sintoraks berwarna 
hijau kekuningan dengan garis-garis hitam di setiap 
sampingnya. Abdomen berbentuk ramping dan 
membulat hingga ruas terakhir. Embelan berwarna 
putih. Kedua sayap transparan dengan venasi hitam 
dan di bagian pangkal sayap belakang terdapat 
pola kuning kecoklatan. Tungkai berwarna hitam. 

Tubuh betina mirip dengan jantan. Mata 
majemuk berwarna hijau, sintoraks dan abdomen 
dominan hijau tetapi berselang-seling dengan garis 
hitam. Sayap lebih lebar dari jantan (Effendi, 2015) 

Kebiasaan aktif pada pagi hari sampai sore 
hari. Mereka predator yang ganas dengan 
memangsa wereng, kutu daun, kupu-kupu, lebah, 
bahkan capung lain atau capung jarum. Sangat 
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adaptif, dapat hidup di lingkungan air yang kurang 
bagus dan hidup soliter. Selain hidup di danau O. 
sabina ini juga bisa ditemui di sawah, sungai, rawa, 
padang rumput serta semak-semak. O. sabina 
mempunyai persebaran yang luas dan dapat 
dijumpai sepanjang tahun (Rahadi et al., 2013) 

 

 

Gambar 6. Orthetrum sabina 

 

3.1.6 Brachythemis contaminata  
 
Jantan B. contamina mempunyai mata 

majemuk berwarna coklat kekuningan bagian atas 
dan bagian bawah kuning kehijauan. Sintoraks 
orange kekuningan dengan garis-garis hitam. 
Seluruh tubuh berwarna kuning kecoklatan. Bagian 
atas dan samping abdomen terdapat garis-garis 
hitam. Kedua sayap transparan, lebar dan 
melengkung. Pterostigma orange kekuningan. 

Kebiasaan aktif pada pagi hari, mudah 
didekati dan tidak takut akan gerakan-gerakan kecil. 
Ditemukan pada kawasan sawah dan pinggiran 
sungai sambil hinggap di rumput dan semak. 

Rahadi et al. (2013) mengatakan tubuh jantan 
B. contamina yang belum dewasa berwarna seperti 
betina. Betina memiliki ukuran abdomen yang sama 
dengan jantan. Toraks dan abdomennya kuning. 
Sayap betina kuning pucat dengan pterostigma 
kuning kecoklatan. 

 

 

Gambar 7. Brachythemis contaminata (jantan) 

 

3.1.7 Tramea transmarina  
 
Capung ini punya mata majemuk berwarna 

coklat kehitaman pada bagian atas dan pada 
bagian bawah hitam keabu-abuan. Sintoraks 
berwarna coklat dan abdomen berwarna merah 

dengan tanda hitam pada ruas 8-9 dan pada ruas 
terakhir sangat panjang. Kedua sayap transparan 
dengan venasi hitam dan pterostigma berwarna 
hitam. Pada pangkal sayap berwarna sedikit 
kemerahan. Tungkai berwarna hitam kecoklatan. 

Menurut Tang et al. (2010), betina T. 
transmarina warnanya mirip dengan jantan, tetapi 
lebih kusam. Kebiasaannya sering berkeliaran jauh 
dari tempatnya berkembang biak. Tidak berkumpul 
dengan kawanan. Sering terbang 5-10 meter di atas 
tanah. Suka bertengger tinggi pada vegetasi yang 
terbuka. Sama dengan saat pengamatan, T. 
transmarina ditemukan saat bertengger di ranting 
pada vegetasi sawah, dan sangat susah untuk 
didekati. Sangat peka terhadap gerakan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tramea transmarina 

 
3.1.8 Rhodothemis rufa  

 
Bagian tubuh jantan R. rufa keseluruhan 

berwarna merah. Sintoraks berwarna merah 
kecoklatan dan abdomen berwarna merah. Sayap 
transparan dengan venasi hitam dan pterostigma 
berwarna coklat. Mata majemuk berwarna coklat 
dan fronsnya berwarna merah. Pangkal sayap 
berwarna orange kecoklatan. Tungkai hitam. 

Rahadi et al. (2013) menjelaskan tubuh betina 
R. rufa coklat gelap. Mata majemuk cokelat gelap, 
bagian frons putih kekuningan. Sintoraks dan 
abdomen coklat gelap. Sisi tengah atas toraks 
sampai abdomen ruas ke-3 terdapat garis putih 
kekuningan, tetapi warna garis memudar mulai ruas 
5-7. 

 

 

Gambar 9. Rhodothemis rufa (jantan) 
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3.1.9 Ictinogomphus decoratus  
 
Capung ini mempunyai ukuran tubuh yang 

besar dengan motif loreng kuning hitam di 
toraks - abdomen. Mata majemuk hijau 
kebiruan dengan frons berwarna kuning. Toraks 
hitam dengan garis-garis kuning. Sayap 
transparan, venasi hitam, pterostigma hitam. 
Abdomen hitam dengan garis kuning seperti 
loreng, pada ujung abdomen membentuk 
embelan seperti tombak. Tungkai hitam. 

Kebiasaan sangat aktif di pagi sampai 
siang hari, sering hinggap di rumput, semak 
dan ranting yang tinggi. Pagi hari lebih mudah 
didekati dan tidak takut dengan gerakan-
gerakan kecil, tetapi saat siang hari sangat 
aktif, jarang hinggap. Saat pengamatan sering 
ditemukan pada pinggiran sawah. 

Menurut Rahadi et al. (2013), betina I. 
decoratus mirip dengan jantan. Perbedaan 
terletak pada abdomen ruas 8-10; betina lebih 
ramping dan satu embelan di ujung abdomen 
betina membentuk kait melengkung ke atas. 

 

 

Gambar 10. Ictinoghompus decoratus (jantan) 

 
3.2 Carum (Sub-ordo Zygoptera) 

 
Spesies carum (Sub-ordo Zygoptera) dari 

famili Coenagrionidae, yaitu Agriocnemis femina, A. 
minima, A. pygmaea, Ceriagrion cerinorubellum, 
dan Pseudagrion microcephalum. Kelimanya 
ditemukan di sekitar pinggir sungai. Spesies biasa 
hinggap di tumbuhan purun tikus (Eleocharis dulcis) 
dan ilalang (Imperta cylindrica). Mereka muda 
ditemukan meskipun cuaca buruk dan hujan. Pada 
rawa galam tidak ditemukan carum sama sekali. Ini 
berbeda dengan famili Libellulidae yang umumnya 
toleran terhadap lingkungan kurang baik. 

 

3.2.1 Agriocnemis femina 
 
Bagian tubuh jantan didominasi warna hitam 

dan hijau. Kedua sisi mata terpisah, bagian atas 

berwarna hitam dan hijau pada bagian bawah. 
Sintoraks berwarna hijau, mempunyai garis-garis 
tebal di atas bagian sintoraks. Pada pengamatan A. 
femina yang ditenukan jantan dewasa yang memiliki 
warna putih di bagian sintoraks. Abdomen hijau di 
bagian bawah dan di bagian atas hitam. Embelan 
hitam, bagian atas embelan lebih panjang dari 
bawah. Kedua sayap transparan dengan venasi 
hitam. Bagian atas tungkai abu-abu tertutup serbuk 
putih dan coklat di bagian bawah. 

Warna tubuh betina didominasi merah cerah. 
Sintoraks hijau kemerahan dengan garis tebal di sisi 
atas. Abdomen hijau kemerahan dan pada sisi atas 
hitam. Pada ruas 9-10 berwarna orange. 

Kebiasaan aktif terbang pagi sampai siang 
hari untuk mencari mangsa dan bereproduksi, 
hinggap di tumbuhan sekitar perairan. Banyak 
ditemukan pada tumbuhan air seperti kangkung air, 
serta muncul sepanjang tahun (Rahadi et al., 2013). 

 

3.2.2 Agriocnemis minima 
 
Capung jarum betina A. minima pada saat 

muda berwarna orange / merah cerah dan abu-abu 
gelap saat sudah menjadi dewasa. Betina suka 
berada di tempat terbuka, antara daerah berumput 
yang tumbuh di dekat rawa, sungai dan kolam. 
Pada musim hujan sering ditemukan (Farrell, 2011). 

 

 

Gambar 12. Agriocnemis minima 

 

3.2.3 Agriognemis pygmaea 
 
Kedua sisi mata terpisah, berwarna hitam di 

bagian atas dan bagian bawah hijau. Sintoraks hijau 
namun ada garis-garis hitam tebal di sisi atas. 

Gambar 11. Agriocnemis femina jantan (kiri) dan betina 
(kanan) 

 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 89-95        ISBN: 978-602-6483-33-1 
 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 94 

Kedua sayap transparan dan pterostigma berwarna 
hitam. Abdomen hitam di sisi atas dan hijau pucat di 
sisi bawah, ruas 8-10 berwarna orange. Embelan 
bawah lebih panjang dari embelan atas. 

Menurut Rahadi et al. (2013) betina A. 
pygmaea mirip dengan jantan. Mata majemuk 
cokelat pada bagian atas dan hijau di bagian 
bawah. Sintoraks hijau dengan garis-garis hitam di 
sisi atas. Sisi atas abdomen hitam, sisi bawah hijau 
pucat dan ujung abdomen berwarna orange. Warna 
sayap dan pterostigma betina mirip dengan jantan. 

Di Desa Sungai Lumbah A. pygmaea aktif 
terbang pagi sampai siang hari. Pada sore hari tidak 
ditemukan lagi A. pygmaea. Habitatnya sekitar 
tumbuhan air dan jarang sekali terbang, tidak takut 
akan gerakan pengamat dan mudah di dekati. 

 

 

Gambar 13. Agriognemis pygmaea (jantan) 

 

3.2.4 Ceriagrion cerinorubellum 
 
Tubuh jantan C. cerinorubellum berwarna 

hijau. Mata majemuk bagian atas biru dan bagian 
bawah hijau. Sintoraks berwarna hijau, pada bagian 
sisi atas torak berwarna biru kehijauan. Abdomen 
ruas 1-3 berwarna orange cerah, ruas 4-7 abu-abu 
dan di bagian sisi bawah orange keabu-abuan, 
pada ruas 8-10 berwarna orange cerah. Embelan 
berwarna hitam. Sayap transparan dengan 
pterostigma berwarna hitam. 

 

 

Gambar 14. Ceriagrion cerinorubellum  

 

 
 

 
3.2.5 Pseudagrion microcephalum 

 
Tubuh jantan P. microcephalum dominan biru 

terang. Mata majemuk, bagian atas hitam dan 
bagian bawah biru muda. Sintoraks biru dan 
terdapat garis-garis hitam tipis. Abdomen hitam di 
sisi atas dan biru muda di sisi bawah ruas, ruas 8-
10 berwarna biru dengan bercak hitam di sisi atas 
ruas 10. Antar ruas-ruas berwarna biru. Embelan 
hitam. Kedua sayap hitam dengan pterostigma 
berwarna coklat. Tungkai biru kehitaman. 

Rahadi et al. (2013) menjelaskan warna tubuh 
betina microcephalum lebih pucat daripada jantan. 
Bagian bawah mata majemuk hijau kecoklatan dan 
bagian atas coklat. Sintoraks hijau kebiruan dengan 
garis-garis cokelat muda di sisi atasnya. Abdomen 
hitam di sisi atas dan hijau pucat di sisi bawahnya. 

Gambar 15. Pseudagrion microcephalum (jantan) 

 

4. SIMPULAN 
 
Di kawasan rawa Desa Sungai Lumbah, 

Kabupaten Barito Kuala ditemukan 14 spesies 
capung yang terdiri atas 8 spesies dari famili 
Libellulidae, 1 Gomphidae, dan 8 Coenagrionidae. 

Penelitian dapat dilanjutkan minimal untuk 
mendapat spesies lain yang juga ditemukan di area. 
Pada penelitian ini sebenarnya diperoleh 3 spesies 
lain yang tidak dilaporkan, karena belum bisa 
diidentifikasi. 
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