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Konservasi Spesies
Buletin KBR4 adalah bagian proyek
Marine Biodiversity of Raja Ampat
Islands yang didanai oleh program
USAID PEER dan dikerjakan oleh
Universitas Negeri Papua, Universitas
Brawijaya, Conservation International,
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, Indonesian Biodiversity
Research Center dengan partner US
Paul H. Barber (University of
California, Los Angeles) dan Kent
Carpenter (Old Dominion University).

Pembaca, buletin edisi kali ini
akan memberikan sekilas
mengenai konservasi berbasis
spesies, kegiatan konferensi,
dan lain-lain.
Selamat membaca.
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Usaha konservasi mahluk hidup
menggunakan berbagai pendekatan.
Salah satunya adalah konservasi
berbasis spesies. Spesies adalah
sekelompok individu yang berpotensi
untuk bereproduksi dalam satu kelompok
dan tidak mampu bereproduksi dengan
kelompok lain (definisi secara biologis).
Definisi lain spesies adalah sekelompok
individu yang mempunyai karakter
morfologi, fisiologi atau biokimia berbeda
dengan kelompok lain (definisi secara
morfologis).
Secara konseptual, biologis, dan
hukum, spesies merupakan fokus utama
dalam konservasi. Konservasi berbasis
spesies dapat dilakukan pada empat
kelompok fokus atau prioritas yaitu
umberella species, flagship species dan
keystone species dan foot print impacted
species. Konservasi berbasis spesies
diantaranya berupaya melindungi
spesies terancam punah dan spesies
yang berperan penting dalam rantai
makanan. Pendekatan spesies juga
dapat melindungi spesies yang
berkontribusi menjaga stabilitas
ekosistem dan regenerasi habitat;
spesies yang mewakili kebutuhan
konservasi dalam skala luas; dan spesies
bernilai penting bagi manusia. Dengan
memfokuskan pada kelompok spesies
tersebut, secara langsung melindungi
spesies penting lain, baik yang hidup
pada habitat yang sama maupun yang
mengalami ancaman serupa.
IUCN SSC adalah lembaga
internasional yang bergerak dalam
konservasi
khusus
menangani
konservasi spesies (International Union
for Conservation of Nature) (Species
Survival Commission). Lembaga ini
membantu dunia untuk menemukan
solusi terhadap tekanan lingkungan
dalam tantangan pembangunan. IUCN
mendukung penelitian ilmiah, mengelola
proyek penelitian lapangan di seluruh

dunia dan mengajak pemerinthan, LSM,
agensi PBB, perusahan dan komunitas
lokal bersama-sama mengembangkan
dan mengimplementasikan kebijakan,
hukum dan cara terbaik. Salah satu
bentuk program yang dibentuk oleh IUCN
SSC adalah IUCN Red List yaitu
pendekatan global dan mengevaluasi
status konservasi dari jenis tumbuhan
dan hewan. Status ini digunakan dan
berperan penting dalam bentuk aktifitas
konservasi yang dilakukan oleh
pemerintahan, LSM dan lembaga
penelitian. Tujuan dari IUCN Red List ini
adalah untuk mengidentifkasi dan
mendokumentasikan spesies yang
s a ng at
b ut u h
p e r ha ti a n
s e rt a
menyediakan indeks global dari bentuk
perubahan keanekaragaman hayati.
Dalam penilaiannya terhadap
kondisi dan status jenis hewan dan
tumbuhan, Red List membuat dan
mengelompokkan berdasarkan status
keterancaman dan kondisinya yaitu CR
(Critically Endangered) atau Kritis, EN
(Endangered) atau Genting, VU
(Vulnerable) atau Rentan, LR (Lower
Risk) atau Resiko Rendah, DD (Data
Deficient) atau Kurang Data dan Not
Evaluated (NE).
Secara nasional kita telah membuat
rencana jangka panjangnya dalam
menghadapi persoalan keanekaragaman
hayati yaitu dengan menyusun dokumen
Strategi
dan
Rencana
Aksi
Keanekaragaman Hayati Indonesia/
IBSAP (Indonesia Biodiversity Strategy
and Action Plan) 2003-2020. Melalui
dokumen ini, maka pada 2007 Indonesia
membuat Rencana Aksi (Action Plan)
untuk beberapa hewan flagship
species yang sering menjadi simbol dan
acuan di dalam kegiatan konservasi di
Indonesia. Indonesia juga menentukan
spesies prioritas konservasi berdasarkan
kriteria dan indikator tertentu.
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Konferensi Internasional
Tim mengikuti dua konferensi
internasional yang diselenggarakan oleh
EMBRIO dan STACLIM dalam kurun waktu 1419 November 2014 masing-masing di Bali dan
Bogor.
Konferensi pertama menyajikan
makalah berjudul “Close genetic relatedness of
whale shark Rhincodon typus between
Cenderawasih Bay, Indonesia and Indo-Pacific
populations revealed by mitochondrial
cytochrom oxidase C (subunit 1) DNA:
implication for conservation” pada mini
workshop Enhancing Marine Biodiversity
Research in Indonesia (EMBRIO) 2014 di IPB
International Convention Center. Makalah
dipresentasikan oleh Beginer Subhan mewakili
tim (terdiri atas Abdul Hamid Toha, Hawis
Madduppa, Nashi Widodo, Mahardika R.
Himawan, Casandra Tania, Beny A Noor, dan
Brent Stewart). Makalah ini hasil penelitian
kerjasama antara UNIPA, UB (mewakili MBRAI), IPB, WWF-Indonesia dan HubbsSeaworld Research Institute, San Diego (USA)

yang berlangsung dalam kurun waktu 20132014. Mini workshop diselenggarakan oleh
Direktorat Riset dan Inovasi IPB pada 14-15
November 2014 . K o n f e r e n s i
kedua
menyajikan makalah berjudul “DNA barcoding
reveals genetic diversity of giant clams
(Family Tridacnide)” dengan penyaji Masriana
dan tim (Ni Kadek Dita Cahyani, Tresia S.
Tuturaja, Juliana Leiwakabessy, dan Hamid
Toha). Konferensi ini adalah 1st 2014
International conference on science and
technology applications in climate change
(STACLIM 2014) yang terselenggara atas
kerjasama antara University Kebangsaan
Malaysia, IBRC, dan Universitas Syiah Kuala.
Konferensi berlangsung dari 17-19 November
2014 di Inna Grand Bali Beach Sanur Hotel.
Makalah yang disajikan merupakan hasil
penelitian kerjasama antara para peneliti dari
UNIPA, UDAYANA dan UNDIP yang
tergabung dalam Indonesian Biodiversity
Research Center (IBRC).

Spanduk Mini Workshop
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Sekilas Mahasiswa Peneliti MB-RAI dari Biologi UB
Kepulauan Raja Ampat yang terletak di
Provinsi Papua Barat mempunyai daya tarik
tersendiri bagi kalangan peneliti maupun
masyarakat umum. Selain karena keindahan
pemandangan alam yang disajikan dan deretan
pulaunya, ternyata menurut Veron, dkk (2009)
dan Sala, dkk (2011), Kepulauan Raja Ampat
mempunyai tingkat keanekaragaman hewan
laut dan terumbu karang yang tinggi. Penelitian
yang dilakukan oleh tim peneliti dari
Universitas Brawijaya difokuskan pada
identifikasi jenis hewan laut yang berhasil
dikoleksi.
Tim peneliti dari Universitas Brawijaya
terdiri dari Ninda Sahriyani, Fitria Eka Aprilia
dan Robitoh Desi Kurniasari. Ketiga mahasiswi
tersebut telah menyelesaikan penelitian yang
digunakan untuk menyusun skripsi. Masingmasing mahasiswi mempunyai judul penelitian
yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh
Ninda
Sahriyani
berjudul
Identifikasi
Holothuroidea yang dikoleksi dari Kepulauan
Raja Ampat Berdasakan Gen COI dibawah
bimbingan Bapak Widodo, S.Si., M.Si.,
PhD.Med.Sc dan diuji oleh Bapak Muhaimin
Rifa’i, S.Si., PhD.Med.Sc dan Bapak Drs. Aris
Soewondo, M.Si.
Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Eka
Aprilia dan Robitoh Desi Kurniasari berjudul
Identifikasi secara Molekuler Plakobranchus
ocellatus (Gastropoda) dari Raja Ampat
Berdasarkan Gen COI dan Identifikasi
Synaptula (Echinodermata: Holothuroidea)
Raja Ampat Berdasarkan Gen COI, dibawah
bimbingan Bapak Drs. Aris Soewondo, M.Si
dan diuji oleh Bapak Widodo, S.Si., M.Si.,

PhD.Med.Sc dan Bapak Muhaimin Rifa’i, S.Si.,
PhD.Med.Sc.
Hasil
penelitian
yang
berhasil
didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh
Ninda yakni, spesimen UNP 106 berhasil
diamplifikasi dengan panjang amplikon
sebesar 600-700 bp dan ketika dianalisis
kedekatan sekuen dengan sekuen spesies lain
yang ada di genbank NCBI, sekuen spesimen
UNP 106 tergolong dalam satu clade dengan
kelompok marga Stolus. Sedangkan, hasil
penelitian yang didapatkan oleh Fitria Eka
Aprilia, yakni spesimen UNP 68 berhasil
diamplifikasi dengan panjang amplikon
sebesar 750 bp dan ketika dianalisis kedekatan
sekuen
dengan
sekuen
Plakobranchus
ocellatus lain, sekuen spesimen UNP 68
tergolong satu clade dengan Plakobranchus
ocellatus dari Sulawesi dan Filipina.
Digunakannya
gen
COI
dalam
penelitian ini dikarenakan gen tersebut sering
digunakan sebagai penanda molekuler untuk
mengidentifikasi suatu jenis organisme.
Keistimewaan yang dimiliki oleh gen COI,
yakni mampu mengidentifikasi hingga tingkat
spesies dan lestari dengan baik (Galtier, dkk.,
2009; Kamarudin dkk., 2011). (Ninda
Sahriyani)
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Potensi Wisata di Raja Ampat
Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi wisata yang
sangat besar. Potensi ini telah dimanfaatkan dan dikelola
pada beberapa wilayah, yakni di Waigeo Selatan, Waigeo
Barat, Batanta, Kofiau dan Misool. Lokasi obyek wisata
laut di Waigeo Selatan terletak di daerah Arborek dan
Sawandrek. Di Arborek, obyek wisata lautnya adalah
penyelaman (diving) dan wisata pantai, sedangkan di
Sawandrek obyeknya adalah berenang/snorkeling dan
menyelam untuk menikmati keindahan karang.
Untuk lokasi obyek wisata laut di Waigeo Barat terletak
di daerah Selpele dan Wayag. Obyek wisata lautnya
adalah aktivitas penyelaman. Lokasi ini sangat berpotensi,
karena selalu menjadi salah satu tempat utama dari para
wisatawan liveaboard. Selain itu, pulau-pulau karst yang
terdapat di Wayag juga merupakan sebuah panorama alam
yang sangat menarik untuk dinikmati.
Kemudian, lokasi wisata Pulau Wai dan Selat
Dampier sangat menantang dan mempunyai daya tarik
tersendiri. Di Pulau Wai wisatawan umumnya melakukan
penyelaman untuk menikmati lokasi bangkai pesawat
thunderbolt, peninggalan PD II. Selain itu, di lokasi
ini juga terkenal dengan keberadaan manta atau ikan pari
yang berukuran sangat besar dan melimpah.
Kofiau selalu didatangi oleh para liveaboard dan
wisatawan untuk menikmati keindahan bawah laut dengan
menyelam atau snorkeling. Selain keindahan di bawah laut,
Kofiau juga kaya akan keindahan panorama wilayah
daratannya. Sementara, di Misool para wisatawan dapat
menikmati.
keunikan pemandangan goa, pulau-pulau karst, dan
melakukan aktivitas penyelaman atau snorkeling.
Di
beberapa goa yang tersebar di Tomolol terdapat lukisan
telapak tangan manusia berukuran besar dan hewan-hewan
yang diduga dilukis oleh manusia goa.
Disamping beberapa obyek wisata yang sudah
berkembang seperti di atas, Raja Ampat juga kaya akan
beberapa obyek wisata lainnya yang sangat potensial untuk
dikembangkan. Beberapa potensi wisata yang dapat
dikembangkan ini tersebar di beberapa kawasan (lihat
tabel).
Pariwisata memiliki prospek pengembangan tersendiri
bagi kegiatan perekonomian Raja Ampat. Keunikan dan
keindahan
panorama
alam
ditambah
dengan
keanekaragaman sumberdaya perikanan dan kelautan
yang tinggi, terutama ekosistem terumbu karang
merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan luar
negeri. Bahkan di daerah tersebut menjadi lokasi penelitian
para pakar biota laut dunia. Jenis potensi pariwisata
bahari yang utama di wilayah gugus pulau kecil Raja
Ampat adalah wisata panorama alam, seperti pasir putih,
gua, beting-beting karang, serta wisata diving. Daerah
pengembangan pariwisata adalah di Pulau Kofiau, Misool,
Waigeo Selatan dan Barat, serta Kepulauan Ayau.

DESA/KAMPUNG
Distrik Waigeo Utara
Kapadiri
Distrik Waigeo Timur
Urbinasopen
Distrik Waigeo Selatan
Arborek
Yenbuba
Yen Waubnor
Kabui
Friwen
Wawiyai
Yenbekwan
Distrik Waigeo Barat
Salio

Meos Manggara
Saukabu

TEMPAT WISATA
Air terjum Lam Lam
Pantai Ayem, Pulau Mamiayef
Karang Laut
Pulau Roti, Karui
Bepyar,Tomolol, Kepulauan Kri
Burung Cenderawasih
Selat Kabui
Meos Pun (kelelawar/paniki)
Kali Raja
Pulau Dua
Taman Laut Wayag
Pulau Sayang (penyu dan
komodo)
Pantai Yeben
Pulau Painemo, Pantai Saukabu

Fam

Meos Andau Besar dan Kecil,
Nafsi, Manaru, Pulau Manaru,
Enus

Mutus

Mutus Kecil, Efkabu

Meos Manggara
Maniafun
Gag

Meos War
Efmas
Pantai Tuturuga, Sumkali Indah,
Saukris, Puncak Bendera Tujuh

Distrik Mayalibit
Waifoi
Beo
Distrik Ayau
Rutum
Reni
Meos Bekwan
Dorekar
Abidon
Fani
Distrik Samate
Arefi
Jefman

Gunung Nok
Kupu-kupu
Taman Laut Ayau
Pantai Meos Mandum
Ombak Meos Tukang
Teluk Dorekar, Pulau Tiga
Abidon
Pantai Fani (Asis)
Pulau Way, Pantai Indah, Pulau
Kri (Besar-Kecil)
Pulau Matan, Pantai Urbabo,
Pulau Kasim (Besar-Kecil)

Sumber: Profil Kabupaten Raja Ampat (2004) dalam
Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Kab. Raja
Ampat (2005)
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Dana USAID untuk Website MB-RAI
Senior program officer the National
Academies
Policy
and
Global
Affairs
menginformasikan bahwa proyek MB-RAI
mendapat suntikan dana tambahan sebesar
$10,000 dari USAID. Tambahan dana ini sesuai
dengan proposal “Supplemental Content for
www.ibcraja4.org in sharing the program and
outcome of the Raja Ampat Project” yang
diajukan oleh pengelola MB-RAI pada 27
Oktober 2014. Dengan demikian MB-RAI adalah
salah satu dari tiga pemenang hibah dana
tambahan yang diperebutkan oleh seluruh
penerima hibah PEER.
Dengan dana tambahan ini, pengelola
MB-RAI akan 1) menampilkan lebih banyak hasil

yang telah dicapai oleh proyek ke kampus
kami, masyarakat umum, USAID, masyarakat
ilmu dan teknologi dan pembuat kebijakan,
serta 2) melakukan sosialisasi pengetahuan
tentang praktik, teori dan pendekatanpendekatan
konservasi
keanekaragaman
hayati, belajar DNA, potensi invertebrata Raja
Ampat, dan lain-lain.
Pengelola
MB -RAI
juga
akan
memasukkan berita bulanan dan link dengan
beberapa sosial media di website; Selain itu
MB-RAI akan menambah karya dan hasil
proyek
di
website
terutama buku
“Keanekaragaman dan Konservasi Bulu Babi”.

Tampilan website MB-RAI
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Invertebrata Laut Raja Ampat
Melanjutkan invertebrata kelompok teripang,
edisi kali ini menampilkan jenis teripang lain asal
Perairan Raja Ampat yaitu Holothuria rigida dan
Holothuria Leucospilota.
H. rigida adalah spesies teripang putih keabu
-abuan, sering ditutupi dengan pasir, dengan dua
baris bintik hitam di sepanjang permukaan atas.
Deretan lateral papila tumpul berada pada setiap sisi
tubuh. H. rigida memiliki tubuh gemuk, rata dan
kaku dengan ukuran 75 mm serta memiliki 20
tentakel.

H. leucospilota termasuk teripang berwarna
coklat tua kehitaman dengan bintik-bintik putih
menghiasi pada permukaan tubuh. Bagian posterior
lebih besar daripada bagian anterior. Mulut rendah.
Podia tersebar di seluruh tubuh. Secara ekologi
spesies ini mendiami perairan bentik di perairan
pantai dengan kedalaman hingga 10 m dan tergolong
dalam pemakan detritus dan deposit.

H. leucospilota Raja Ampat

H. rigida Raja Ampat
H. rigida termasuk hewan dalam Filum
Echinodermata, Kelas Holothuroidea, Ordo
Aspidochirotida, Famili Holothuriidae, Genus
Holothuria (Cystipus rigida)(Selenka 1867).
Spesies ini mendiami habitat perairan pantai
rataan terumbu. Selain di Raja Ampat, H. rigida
tersebar di perairan Indonesia lain dan perairan
kawasan Indo-Pasifik seperti Aldabra, Kenya,
Madagascar, Laut Merah, Mauritius, Tanzania,
Afrika bagian Timur, Filipina, Australia.

Spesies ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Filum: Ekinodermata, Subfilum: Echinozoa, Kelas:
Holothuroidea, Ordo: Aspidochirotida, Famili:
Holothuriidae, Genus: Holothuria dan Spesies:
Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota (Brandt
1835).

Spesies ini menjadi inang bagi berbagai
spesies parasit dari genus Scambicornus seperti S.
pectinis (ektoparasit), S. affinis (endoparasit), dan S.
idoneus (endoparasit).
H. Leucospilota, seperti jenis teripang lain,
juga tersebar luas di Perairan Indo-Pasifik, seperti
Somalia, Aldabra, Chagos, Kenya, Reunion,
Madagascar, Mozambik, Laut Merah, Seychelles,
Afrika Selatan, Tanzania, Malaysia, Hawaii.
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Melanjutkan Belajar DNA, edisi kali ini menyajikan topik Filogeografi. Selamat membaca, semoga
menambah pengetahuan, pemahaman, dan ilmu terkait DNA.

Belajar DNA

Filogeografi
Filogeografi adalah gabungan ilmu
filogenetik dan geografi yang mempelajari prinsip
dan proses yang mengatur secara bersama
distribusi geografis dan garis keturunan silsilah,
terutama di dalam dan antara spesies yang terkait.
Menurut Avise (2000) filogeografi merupakan ilmu
yang mempelajari proses-proses sejarah yang
mungkin bertanggung jawab terhadap distribusi
geografis kontemporer individu. Istilah Filogeografi
diperkenalkan untuk menggambarkan sinyal
genetik geografis terstruktur di dalam dan antar
spesies, sebuah fokus eksplisit pada suatu spesies
biogeografi masa lalu yang terpisah dari genetika
populasi klasik dan filogenetik.
Filogeografi pertama kali digunakan pada
tahun 1987 oleh Avise dkk pada Filogeograf
Intraspesifik: The Mitochondrial DNA Bridge
Between Population Genetics and Systematics.
Saat itu sejarah biogeografi ditujukan pada
bagaimana sejarah kondisi geologi, iklim dan
ekologi mempengaruhi distribusi suatu spesies.
Sebagai bagian dari biogeografi sejarah, para
peneliti telah mengevaluasi hubungan geografis
dan evolusi organisme tahun sebelumnya. Dua
perkembangan selama 1960-an dan 1970-an yang
sangat penting dalam meletakkan dasar
Filogeografi modern adalah penyebaran pemikiran
kladistik dan pengembangan teori lempeng
tektonik.

3. membuktikan hubungan dekat antara demografi
populasi dan genetik, dan
4. Menunjukkan catatan-catatan perubahan genetik
sebagai akibat dari perubahan kejadian
demografi yang terjadi.
Berikut adalah gambaran filogeografi. Populasi A
adalah induk atau tetua yang memiliki keturunan
dalam dua populasi (B dan C). Kedua populasi
turunan terpisah hubungan asal-usul genetik dalam
dua daerah geografi (X dan Y) yang semula berasal
dari satu daerah geografis. Barrier (penghalang)
menyebabkan keturunan populasi B dan C semakin
berbeda akibat kurun waktu isolasi yang makin lama.
Perbedaan dapat dilihat dari pengukuran jarak
genetik dan aliran gen antara kedua populasi.

Filogeografi menyediakan cara untuk
memeriksa sejarah pertukaran genetik di antara
populasi, dengan potensi untuk membedakan pola
biogeografi variasi genetik yang disebabkan oleh
aliran gen nenek moyang, yang memungkinkan
kita untuk menelusuri pertukaran genetik
'kontemporer' dan hubungan 'historis'. Filogeografi
tingkat intraspesies dapat mengungkap keragaman
di dalam spesies, mulai dari tingkat populasi,
subpopulasi, subspecies hingga spesies.
Filogeografi berfungsi dan berkontribusi
dalam:
1. menjelaskan pola-pola biogeografi,
2. memberikan pemahaman respon populasi
terhadap perubahan lingkungan yang sangat
cepat,

Ilustrasi Filogeografi. A) Populasi asal (nenek
moyang), B) populasi keturunan dari populasi A pada
daerah X, C) populasi keturunan dari populasi A
pada daerah Y, (→) arah divergensi populasi asal
ke populasi-populasi turunannya.
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Marine Biodiversity of Raja Ampat Islands (MB-RAI)
adalah proyek pendidikan, penelitian dan publikasi konservasi dan
biodiversitas laut Kepulauan Raja Ampat yang didanai oleh program
PEER-USAID tahun 2012-2014. Proyek dikerjakan bersama
perguruan tinggi dan lembaga penelitian Indonesia seperti Universitas
Negeri Papua (UNIPA, Manokwari), Universitas Brawijaya (UB,
Malang), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, Jakarta),
Indonesian Biodiversity Research Center (IBRC-Bali), Conservation
International-Indonesia (CI-I), dan didukung oleh Paul H. Barber,
University of California Los Angeles (UCLA) dan Kent Carpenter,
Old Dominion University sebagai partner proyek dari US. Proyek
MB-RAI dipimpin oleh Abdul Hamid A. Toha dari UNIPA.

November 2014

Buletin Konservasi Biodiversitas Raja4 (Buletin KBR4)
adalah salah satu kegiatan MB-RAI bidang publikasi dan
menginformasikan pengetahuan serta praktek cerdas terkait
konservasi dan biodiversitas untuk mendukung pembangunan
perkelanjutan di Indonesia umumnya dan di Raja Ampat
khususnya. Buletin berisi kolom-kolom: Konservasi (aktivitas
konservasi, lembaga konservasi, praktek konservasi, teori
konservasi, penelitian dan pendidikan konservasi), Raja
Ampat, Biodiversitas (Satwa, Fauna, Penelitian
Biodiversitas), Info Alat dan Metode, serta Berita Proyek
Raja Ampat. Buletin terbit secara berkala pada setiap akhir
bulan.

Rujukan
Heyden Svd, Beger M, Toonen RJ, Herwerden Lv, et. al. 2014. The application of genetics to marine management and conservation: examples from the IndoPacific. Bull Mar Sci. 90(1):(in press).http://dx.doi.org/10.5343/bms.2012.1079

Istilah
1. Umbrella species: spesies yang memiliki penyebaran yang luas yang membutuhkan banyak spesies lain atau spesies yang membutuhkan area
yang luas sehingga perlindungan jenis ini juga melindungi hewan lain yang juga menempati daerah yang sama. Perlindungan umbrella
species otomatis akan memperluas perlindungan ke jenis lain. Secara tradisional umbrella species digunakan pada hewan yang badannya relatif
lebih besar dan jenis hewan vertebrata tingkat tinggi yang penyebarannya luas.
2. Flagship species: spesies yang dipilih sebagai duta, ikon atau simbol untuk mendefinisikan suatu habitat, isu, kampanye atau dampak
lingkungan. Dengan memfokuskan dan mengusahakan konservasi jenis ini, status jenis lain yang menempati habitat yang sama atau rawan
menjadi ancaman yang sama juga akan menjadi lebih baik. Flagshipspecies relatif berukuran besar, dan kharismatik dalam budaya barat
contohnya panda, Rafflesia, dan jenis lainnya yang biasa dijadikan simbol di dalam lambang dan sebagainya. Flagship species bisa
merupakan keystonespecies atau indicator species maupun tidak sama sekali.
3. Keystone species: jenis yang jika hilang keberadaannya pada ekosistem maka akan mengakibatkan perubahan yang hebat terhadap populasi
jenis lain atau proses ekosistem; serta yang memiliki fungsi yang vital dalam komunitasnya. Keystone species memainkan peran penting di dalam
struktur, fungsi atau produktifitas dari habitat atau ekosistem. Jika hilang jenis ini akan mengakibatkan perubahan yang signifikan atau fungsi yang
salah yang bisa berefek pada skala yang lebih besar. Contohnya gajah dalam memelihara struktur habitat serta kelelawar dan serangga di dalam
polinasi. Dengan memfokuskan pada keystone species, aksi konservasi dari spesies membantu melindungi struktur dan fungsi habitat yang luas
yang berhubungan dengan spesies ini selama siklus hidupnya.
4. Foot print impacted spesies: spesies yang populasinya terancam akibat konsumsi yang tidak berkelanjutan, seperti eksploitasi, perburuan atau
penangkapan berlebih. Contohnya adalah hiu, terumbu karang dan tuna.
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