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JAWA BARAT

picture by david behrens

““

““



Provinsi Jawa Barat memiliki kekayaan puspa dan satwa yang cukup 
tinggi. Setidaknya di Jawa Barat juga terdapat 1.106 jenis pohon dengan 51 
jenis dengan beberapa contoh di antaranya merupakan jenis pohon yang 
penting secara ekonomi dan langka misalnya jati (Tectona grandis), 
rasamala (Altingia excelsa), kepuh (Sterculia foetida), jamuju (Podocarpus 
imbricatus), bayur (Pterospermum javanicum), puspa (Schima wallichii), 
kosambi (Schleichera oleosa), beleketebe (Sloenea sigum), pasang 
(Lithocarpus spp.), pedada (Sonneratia alba), dan bakau (Rhizophora 
mucronata).

Selain puspa, Jawa Barat juga kaya akan keanekaan jenis satwa. 
Pertama, di provinsi ini terdapat 134 jenis mamalia darat dimana 22 jenis 
diantaranya merupakan satwa endemik Jawa. Surili atau Presbytis comata 
adalah contoh satwa endemik yang paling terkenal. Predator seperti Macan 
Tutul (Panthera pardus melas) adalah contoh lain satwa Jawa Barat yang 
telah dijadikan sebagai "maskot" satwa Jawa Barat sejak tahun 2005. 
kemudian, saat ini sebanyak 19 jenis telah dilindungi oleh peraturan 
perundangan Republik Indonesia. Selain itu, tercatat 5 jenis mamalia di Jawa 
Barat  yang menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources) merupakan satwa terancam punah secara global 
yaitu, banteng (Bos javanicus), anjing hutan (Cuon alpinus), owa (Hylobates 

moloch), surili (Presbytis comata), dan lutung (Trachypithecus auratus). 

Kedua, tercatat sebanyak 
475 jenis burung dapat ditemukan 
keberadaannya di kawasan Jawa 
Barat, sebagian besar penetap dan 
sebagian kecil merupakan jenis 
pendatang. Elang jawa (Spizaetus 
bartelsi) merupakan contoh jenis 
burung endemik Pulau Jawa yang 
paling terkenal. Selain itu terdapat 
jalak putih (Sturnus melanopterus), 
ciung mungkal jawa (Cochoa 
azu rea ) ,  bangau  tong tong  

(Leptostilus javanicus), bangau 
bluwok (Mycteria cinerea), 
celepuk jawa (Otus angelina), 
c e k a k a k  j a w a  ( H a l c y o n  
cyanoventris). Beberapa jenis 
bahkan masuk dalam kategori 
terancam punah menurut badan 
dunia IUCN, diantaranya yaitu 
gelatik batu (Padda oryzivora) 
dengan status rentan.

Ketiga, menurut Iskandar (1998) setidaknya terdapat 42 jenis amphibi di 
Jawa dan Bali. Dimana 11 jenis di antaranya merupakan jenis endemik. Untuk 
jenis reptil, menurut dokumen Keanekaragaman Flora Fauna Jawa Barat 2005 
setidaknya terdapat 94 jenis reptil di Jawa Barat. Buaya air tawar (Crocodylus 
siamensis) dan labi-labi bintang (Chitra chitra) tercatat sebagai reptil dengan 
status kritis. Daftar satwa terancam punah dengan status rentan tercatat pada 
jenis reptil bulus (Amyda cartilaginea), kuya batok (Coura amboinensis), dan 
penyu hijau (Chelonia mydas). Terakhir, menurut dokumen Keanekaragaman 
Flora Fauna Jawa Barat 2005 setidaknya terdapat 147 jenis ikan dengan 6 jenis 
diantaranya adalah endemik Pulau Jawa.

Kekayaan satwa dan puspa Jawa Barat ini akan menjadi tidak berarti 
apabila keberadaannya tidak dilestarikan. Salah satu upaya pelestarian alam 
dan lingkungan yang telah dilakukan untuk melestarikan satwa dan puspa Jawa 
Barat adalah dengan adanya penetapan maskot puspa dan fauna Jawa Barat 
sejak tahun 1991. Apalagi ahli lingkungan Indonesia telah sepakat bahwa 
maskot atau identitas flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) sangatlah penting 
keberadaannya. Sebab simbol satwa dan tumbuhan dianggap sangat 
menunjang upaya konservasi  lingkungan. Lebih Lanjut flora dan fauna yang 
dipilih merupakan jenis yang bisa menggambarkan ciri khas. Provinsi Jawa 
Barat menetapkan macan tutul sebagai satwa identitas dan gandaria (Bouea 
macrophylla) sebagai identitas puspa. Penetapan keduanya berdasarkan 
justifikasi lewat sejarah dan 
spesifikasi kedua flora dan fauna 
tersebut. Selain itu juga sebagai 
bagian dari upaya melestarikan 
plasma nutfah khas Jawa Barat. 
Sayangnya populasi kedua 
hayati identitas tersebut saat ini 
sudah sangat mengkhawatirkan. 
(Penulis Tulus Sibuea, Nita N. 
W., Rika R.)
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