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KATA PENGANTAR

Indonesia memiliki kekayaan spesies hidupan liar dan ekosistem yang tidak dijumpai di lokasi lain di 
dunia ini. Memiliki 27,500 spesies tumbuhan berbunga (10% dari total jumlah spesies tumbuhan berbunga 
dunia), 515 spesies satwa mamalia (12% dari total jumlah spesies satwa mamalia dunia), 511 spesies reptilia , 
270 spesies amfibia (16% dari total jumlah spesies amfibia dunia) dan 1,598 spesies burung (17% dari total 
jumlah spesies burung dunia) memberikan gambaran betapa Indonesia menjadi salah satu pusat kekayaan 
keanekaragaman hayati dunia. 

Namun demikian potensi ini belum dikelola secara maksimal dan bijaksana. Banyak pemanfaatan 
ttidak terkendali terhadap burung di Indonesia, baik untuk diperdagangkan hidup-hidup maupun untuk 
konsumsi besar-besaran. Salah satu satu contohnya adalah perburuan blekok sawah. Masyarakat belum 
menyadari bahwa blekok sawah memiliki peranan penting dalam melakukan kontrol terhadap populasi 
keong. Bila blekok sawah habis, makan keong akan menjadi hama bagi tanaman padi yang sangat sulit 
diberantas.

Dengan terbitnya buku info ini, diharapkan bisa memberikan tambahan informasi tentang pentingnya 
burung bagi kesejahteraan manusia sekaligus memperkenalkan kekayaan burung air di Taman Nasional Alas 
Purwo sehingga diharapkan pada akhirnya meningkatkan peran serta pihak-pihak lain dalam melestarikan 
keberadaan jenis burung-burung air tersebut.

                                                                                                 Kepala Balai

               Rudijanta Tjahja Nugraha
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PENDAHULUAN

Burung mempunyai daya tarik khusus bagi manusia karena 
berbagai alasan diantaranya adalah burung lebih mudah dilihat daripada 
hewan lain. Beberapa burung memiliki ukuran yang relatif besar dan 
sebagian diurnal. Burung memiliki keindahan bentuk dan warna serta 
cara perkawinan yang menarik. Beberapa aspek pada burung seperti 
pola terbang,makanan dan kegiatan kawin tidak terlalu sulit untuk 
diamati. Aspek lain yang menarik adalah tingkah laku burung, suara, 
siulan dan nyanyian yang indah yang sangat spesifik bagi tiap-tiap 
burung. Nenek moyang burung adalah Archeopteriyx yang merupakan 
kombinasi sifat reptilia dan burung dan merupakan mata rantai 
perkembangan evolusi reptil dan burung yang tergambar melalui temuan 
fosil zaman Jurasic di daerah bavaria. Beberapa ahli menilai 
archeopteryx adalah burung purba dan ada pula yang berpendapat 
sebagai Dinosaurus yang berbulu,di mana bulu tersebut merupakan 
thermoinsulator yang diperlukan pada wkatu terbang. Ada beberapa 
alasan untuk menempatkan burung sebagai vertebrata tinggi. Burung 
memiliki struktur tubuh dan fisiologi yang berkembang lebih baik dari 
pada vertebrata lainnya termasuk mamalia.

Burung air merupakan salah satu kelompok dan kelas burung 
yang menggunakan kakinya untuk berenang atau mempunyai kaki yang 
panjang untuk berjalan di air yang memungkinkan mereka untuk 
mencari makanan di lingkungan air. Burung air cenderung dikategorikan 
ke dalam tiga kelompok sekalipun batasnya tidak terlalu tajam. Pertama 
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adalah burung laut (marine birds) yang mencari makan di laut lepas dan 
kembali ke darat untuk berkembang biak di pulau karang pantai. 
Kedua,adalah kelompok yang terutama mengandalkan air tawar sebagai 
sumber makanan dan cenderung membuat sarang dekat sumber 
makanannya. Sedangkan kelompok ke-tiga adalah kelompok burung 
pantai yang terdiri dari sub ordo yaitu Charadiiformes. Tiga kategori 
yaitu burung pantai dan air tawar adalah burung yang sering berada di 
darat sedangkan burung laut lebih banyak menghabiskan waktu di air 
kecuali burung penguin yang merupakan perkecualian yang istimewa. 
Tidak ada pernyataan umum yang dapat dibuat tentang paruh karena 
rentang makanan yang sangat luas diantara anggota kelompoknya tetapi 
kaki dan jari-jari umumnya berselaput dan berfungsi sebagai dayung atau 
sebagian berkaki panjang, semua burung laut mempunyai selaput pada 
jari-jarinya,begitu pula dengan sebagian burung air tawar dan burung 
pantai pola alternatif kaki yang memanjang umumnya beradaptasi untuk 
mencari makan di perairan yang dangkal seperti burung bangau kadang-
kadang ada sedikit selaput diantara jari-jarinya.
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BIRU LAUT EKOR HITAMBIRU LAUT EKOR HITAM

KLASIFIKASI
Kingdom
Phyllum
Class
Ordo
Familly 
Genus

 

Species

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Caradriiformes
Scolopacidae
Limosa
Limosa limosa

Bila anda berkesempatan menyewa paket wisata ke 
Cungur di Ekowisata Bedul pada saat sore hari atau air 
sedang surut anda dapat melihat burung ini sedang 
berkumpul dengan jenis burung air lainnya untuk mencari 
makan. Biru laut ekor hitam mempunyai ukuran yang 
cukup besar yaitu 40 cm, dengan ciri-ciri mirip dengan 
saudaranya Biru laut ekor blorok, namun ukurannya relatif 
lebih besar dan paruh sedikit melengkung keatas. Burung 
ini umumnya terlihat dian namun sewaktu terbang, 
kadang-kadang bersuara keras.
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TRINIL KAKI MERAHTRINIL KAKI MERAH
KLASIFIKASI
Kingdom
Phyllum
Class
Ordo

 

Familly 

 

Genus

 

Species  

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Caradriiformes
Scolopacidae
Tringa
Tringa totanus
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MORFOLOGI BURUNG AIRMORFOLOGI BURUNG AIR

Pada umumnya burung air memiliki jari-jari kaki lurus, kadang berselaput renang antara jari kakinya. 
Paruh burung air meruncing lurus ataupun melengkung, kadang berkantung panjang. Perbandingan ukuran 
panjang badan dengan panjang kaki minimal sama (satu banding satu) sampai satu banding tiga. Bulu 
penutup kadang-kadang dilapisi lilin guna mencegah kebasahan.
1. Suku Podicipedidae

Suku burung air ini mempunyai paruh runcing, ekor pendek, leher tegak, jari kaki lebih berdaun daripada 
berselaput, serta bulu yang panjang seperti sutera.

2. Suku Phalacrocoracidae
Suku burung air ini memiliki paru tajam berkait pada ujungnya, berwarna hitam dengan kilau hijau atau 
ungu (Pecuk-padi hitam (Phalacrocorax sulcirostris)). Pecuk-padi belang (Phalacrocorax 
melanoleucos) bagian bagian bawahnya berwarna putih, dan mempunyai paruh dan kulit mukanya 
kuning.

3. Suku Pelecanidae
Suku burung air ini memiliki paruh sangat besar dan kantung makanan yang bisa mengembung di 
sepanjang paruh. Terbang  dengan leher membengkok. Berwarna putih (Undan putih (Pelecanus 
onocrotalus) dan berwarna hitam (Undan kacamata (Pelecanus conspicillatus)). Dan berwarna ungu 
(Undan paruh totol (Pelecanus philippensis).

4. Suku Ardeidae
Suku burung ini berkaki panjang. Leher panjang, paruh panjang lurus yang digunakan untuk mencontok 
ikan, vertebrata kecil, atau invertebrata. Suku burung ini ada yang berwarna abu-abu gelap (Cangak laut 
(Ardea sumatrana)), berwarna putih (kuntul), berwarna hitam (kowak).

5. Suku Ciconiidae
Suku burung ini memiliki paruh yang sangat besar, panjang dan kuat. Kaki panjang, sayap lebar, dan ekor 
pendek. 



6. Suku Threskiornithidae
Suku burung ini memiliki paruh yang panjang ddan melengkung ke bawah. Ekor lebat karena 
bulu terbang tersier yang memanjang abu-abu.

7. Suku Anatidae
Suku burung ini merupakan burung perenang dengan kaki berselaput dan paruh yang khas dan 
pipih. Tungkai pendek, sayap sempit runcing, dan terletak agak kebelakang, ekor umumnya 
pendek. Terbang cepat dengan kepakan terus menerus.

8. Suku Rallidae
Suku burung ini memiliki paruh lurus dan kuat, kaki panjang dengan jari-jari sangat panjang. 
Sayap pendek terbang lemah, dan mengepak. Lebih suka berjalan. Suku burung ini juga 
kebanyakan jenis dapat  berenang.

9. Suku Heliornithidae
Suku burung ini memiliki kaki lebar berbentuk dayung tanpa selaput diantara jarinya. Suku 
burung ini berwarna coklat zaitun.

10. Suku Jacanidae
Suku burung ini memiliki jari kaki yang sangat panjang. Jari kaki ini digunakan untuk berjalan 
diatas daun teratai dan tumbuhan yang terapung lainnya.

11. Suku Rostratulidae
Suku burung ini memiliki tanda jelas berupa strip menyala  pada kepala dan bahu. Sayap terhias 
ramai dengan garis-garis, strip dan bentuk seperti bulatan mata. Paruh panjang dan sedikit 
melengkung.

12. Suku Charadriidae
Suku burung ini memiliki ciri paruh lurus, dengan penebalan keras pada ujungnya. Tungkai 
panjang dan kuat, kebanyakan tidak mempunyai jari belakang. Sayap agak panjang, ekor 
pendek. Kebanyakan berpola warna coklat, hitam dan putih.
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Kalau dilihat sekilas dari kejauhan, burung ini terlihat 
mirip dengan saudaranya yaitu Cangak laut, namun 
sangat berbeda dari segi ukuran dan berwarna putih, 
abu-abu dan hitam. Ada perbedaaan antara Cangak abu 
dewasa dengan yang masih muda, kalau Cangak abu 
dewasa mempunyai ciri-ciri : kepala, leher, dada, dan 
punggung putih dengan beberapa coretan kebawah dan 
bagian yang lain abu-abu, sedangkan Cangak abu yang 
muda, warna bulu kepala lebih abu-abu dan tidak ada 
warna hitam. Burung yang hidup menyendiri, dan suka 
berburu di perairan dangkal. Cangak abu memiliki dua 
cara berburu mangsanya, yaitu dengan cara menyusurkan kepala dan paruh dan berdiri dengan satu kaki 
menunggu ikan lewat kemudian ditangkap.  Di Taman Nasional Alas Purwo, Cangak abu dapat ditemukan di 
blok Cungur dan Satrian.

CANGAK ABU

KLASIFIKASI
Kingdom
Phyllum
Class
Ordo
Familly 

 

Genus

 

Species

 

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Ciconiiformes
Anatidae
Ardea
Ardea cinerea
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13. Suku Scolopacidae
Suku burung ini mempunyai kaki panjang, sayap meruncing panjang, dan paruh ramping 
memanjang. Pada beberapa jenis, paruh sangat panjang. Paruh tersebut digunakan untuk 
mengais di dalam lumpur. Mencari cacing dan udang-udangan yang tersembunyi.

14. Suku Recurvirostridae
Suku burung ini berwarna hitam dan putih. Suku burung ini mempunyai warna kaki merah dan 
panjang. Kepala dan tubuh putih.

15. Suku Phalaropodidae
Suku burung ini memiliki tubuh yang ramping dan anggun, paruh sempit dan tajam. Bulu-bulu 
lebat dan halus seperti pada itik, membuat tubuhnya mudah mengapung. Jari kaki bercuping, 
tidak berselaput renang.

16. Suku Burhinidae
Suku burung ini mempunyai ciri-ciri kaki panjang, tidak ada jari belakang, lutut membesar. 
Paruh lurus agak pendek, dan kuat. Mata besar dan kuning bening, sayap biasanya ditandai oleh 
warna hitam dan putih.

17. Suku Glareolidae
Suku burung ini memiliki sayap panjang, paruh kuat, membengkok dan meruncing.

18. Suku Laridae
Suku burung ini berwarna putih dengan ujung sayap yang hitam serta perbedaan tingkat warna 
hitam, abu-abu, dan coklat pada kepala dan bagian atas tubuh.
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CANGAK LAUT

KLASIFIKASI
Kingdom

 
Phyllum  Class

 
Ordo
Familly 
Genus
Species

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Ciconiiformes
Ardeidae
Ardea
Ardea Sumatrana

Merupakan burung yang berukuran sangat besar (115 cm) dan 
sering terlihat berjalan sendiri bila mengunjungi Ekowisata 
Bedul, anda dapat membeli paket wisata menuju blok Cungur 
seharga 200 ribu rupiah selama kurang lebih setengah jam. Disana 
anda kalau beruntung akan bertemu dengan burung ini pada saat 
segoro anak surut, biasanya burung ini berjalan sendirian namun 
kadang-kadang terlihat bersama dengan Bangau Tong-tong untuk 
berburu ikan di tepi segoro anak pada saat kondisi dalam keadaan 
surut. Selain di Resort Grajagan, Cangak laut juga sesekali terlihat 
di blok Plengkung-Satrian dan Teluk Pang-pang.
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ITIK BENJUT
KLASIFIKASI
Kingdom  
Phyllum

 Class

 
Ordo
Familly 
Genus
Species

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Anserivormes
Anatidae
Anas
Anas gibberifrons

Itik Benjut merupakan satu-satunya jenis itik-itikan yang 
bisa dijumpai di Taman Nasional Alas Purwo. Burung ini 
sering ditemukan berpasangan atau dalam kelompok 
kecil, di daerah mangrove Segoro Anak Resort Grajagan. 
Dari segi namanya itik ini memang unik, dalam bahasa 
Jawa “benjut” berarti menonjol karena benturan, kalau 
dilihat secara seksama burung ini memilki tonjolan tulang 
pada dahinya, mungkin karena hal tersebut burung ini 
dimanakan Itik Bejut. Burung ini mempunyai ukuran 
agak kecil (42 cm), berwarna coklat abu-abu. Bila terbang 
akan terlihat warna putih pada ketiaknya
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Taman Nasional Alas Purwo didirikan pada tahun 1992 berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 
283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 dengan luas 43.420 ha dengan interval ketinggian dari 0 – 
322 m diatas permukaan laut. Tipe ekosistem utama di kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah 
ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Secara keseluruhan, Taman Nasional Alas Purwo 
merupakan taman nasional yang memiliki formasi vegetasi yang lengkap, dimana hampir semua tipe 
formasi vegetasi dapat dijumpai di lokasi taman nasional. Formasi vegetasi yang dimiliki mulai dari 
pantai (hutan pantai), mangrove, hutan tanaman (jati, mahoni dan johar), hutan bambu yang terdiri dari 
13 jenis (40 % luas kawasan) sampai hutan hujan tropika dataran rendah. 

Potensi flora TNAP tercatat 584 jenis, 214 diantaranya termasuk jenis tanaman obat. Formasi 
hutan mangrove terdiri dari 26 jenis mangrove sejati. Potensi fauna terdiri dari 20 jenis reptile, 31 jenis 
mamalia, 236 jenis burung dan masih banyak lagi yang lainnya.

Taman Nasional Alas Purwo merupakan habitat bagi burung air dan tempat persinggahan bagi 
beberapa jenis burung migran. Daur migrasi burung air migran di Taman Nasional Alas Purwo terjadi 
bulan September-Oktober. Burung air sangat mudah ditemukan pada saat pagi hari (jam 06.00-10.00 
WIB) dan sore hari (16.00-18.00WIB). Pada saat tersebut akan mudah dijumpai burung-burung air yang 
sedang mencari makan maupun berjemur (khususnya pada pagi hari). Hal ini menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung di Taman Nasional Alas Purwo. Karena burung-burung 
air tersebut terlihat dalam jumlah yang relatif banyak. Jenis Dara Laut berjambul sering terlihat 
bergerombol, memenuhi gosong pasir maupun pesisir pantai yang sedang surut. Terlihat seperti 
hamparan kapas putih yang dijemur oleh hangatnya mentari pagi.
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SEBARAN BURUNG DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO



CEKAKAK SUNGAI
KLASIFIKASI
Kingdom

 
Phyllum

 
Class
Ordo
Familly 
Genus
Species

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves

Alcedinidae
Halcyon 
Halcyon chloris

Cekakak sungai merupakan burung yang sangat mudah dijumpai, hampir di setiap formasi hutan di Kawasan 
Taman Nasional Alas Purwo terutama di daerah yang 
terdapat perairan baik air tawar maupun air asin. Sering 
sekali terbang dengan bersuaran kek-kek-kek, sehingga 
orang lokal menamainya dengan burung tengkek urang. 
Burung ini membuat sarang berupa lubang di bebatuan dan 
lubang di tanah, tetapi burung ini memiliki cara yang unik 
dalam bersarang yaitu dengan membuat sarang/ lubang lebih 
dari satu, namun yang dipergunakan hanya satu lubang saja. 
Mungkin ini dilakukan untuk kamuflase terhadap gangguan 
predator alaminya. Sarang yang berupa lubang tanah pada 
umumnya ditemui di daerah tepi sungai sedangkan yang 
berupa lubang di bebatuan umunya berada di daerah sekitar 
pantai.

22  | Seri Buku Informasi Potensi Burung Air TN Alas Purwo

Di Taman Nasional Alas Purwo burung air ditemukan 
di beberapa tempat sebagai berikut :
1. Segoro Anak.
Segoro Anak adalah muara dari pantai Grajagan yang 
membentang sejauh 16 km, di tepinya merupakan 
hutan mangrove yang masih terjaga kelestariannya dan 
tempat bagi burung-burung air baik migran maupun 
penetap untuk mencari mangsa. Aktifitas burung air 
dapat dijumpai pada waktu pagi dan sore hari tepatnya 
pada waktu burung air mencari makan ataupun 
berjemur. Segoro Anak dapat dinikmati dengan 
membeli paket wisata menuju Cungur yang disediakan 
oleh pihak pengelola Ekowisata Bedul seharga 200 
ribu rupiah. 

Konsentrasi terbesar terdapat di blok Bulu dan Cungur. Blok Bulu didominasi oleh jenis burung Gajahan 
dan Cerek Krenyut, sedangkan Blok Cungur hanya didominasi oleh jenis Dara Laut Jambul. Burung migran 
yang dapat ditemukan di segoro anak adalah salah satunya jenis Dara Laut Jambul (Sterna Berghii), menurut 
Max Grantham seorang peneliti dari Inggris Dara Laut Jambul yang terdapat di Blok Cungur merupakan 
jenis burung yang bermigrasi dari Australia.  

2. Blok Plengkung – Satrian
Terletak di Selatan  Pancur  (± 8,3 km), dapat  di jangkau dengan  jalan  kaki  (± 2 jam)  atau  menggunakan 
kendaraan bermotor (± 45 menit).  Keadaan pantai Plengkung yaitu batas pasang surut mencapai ± 1 km dari 
garis pantai dengan dasar pantai karang mati yang rata diakibatkan abrasi. Di blok Plengkung sampai dengan 
Satrian, banyak dijumpai aktifitas masyarakat yang sedang mencari kerang/ kuwok, ikan, dan gurita, tetapi hal 
ini tidak membuat burung air mengurungkan niatnya untuk mencari makan di blok ini. Burung air sering terlihat 
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pada pagi hari dan sore hari atau pada saat air laut surut. Pada saat surut, banyak sekali dijumpai ikan-ikan kecil 
yang bersembunyi di bawah karang, sehingga mengundang burung air untuk mencari makan di blok ini. Di blok 
Plengkung banyak dijumpai jenis Kuntul karang dan jenis burung air yang lebih kecil lainnya, sedangkan dari 
blok Kacangan sampai Satrian bisa dijumpai jenis Dara Laut Jambul.

3. Teluk Pang-Pang
Teluk Pang-Pang merupakan wilayah dari Resort Kucur 

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II. Untuk 
menuju ke Teluk Pang-Pang dapat ditempuh dengan 2 cara 
yaitu dengan berjalan kaki melewati jalan setapak hutan jati 
dan hutan mangrove dan menggunakan sarana perahu dari 
Kantor Resort Sembulungan (Pos Setail) kurang lebih 15 
menit. Sepanjang perjalanan menggunakan perahu, akan 
disuguhi dengan hutan mangrove dan banyak dijumpai 
burung air mulai dari Kuntul kecil, Blekok sawah, Gajahan, 
Trinil dan jenis burung air lainnya.
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GAJAHAN PENGALA

KLASIFIKASI
Kingdom
Phyllum
Class
Ordo

 

Familly 

 

Genus

 

Species  

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Charadriiformes
Scolopacidae
Numenius
Numenius phaeopus

Hampir sama dengan jenis Gajahan yang lainnya, agak sulit membedakan kalau dilihat sekilas saja, tetapi 
terdapat perbedaan yang cukup mencolok bila dibandingkan dengan jenis Gajahan lainnya yaitu adanya garis 
hitam pada mahkotanya. Jenis burung ini sering terlihat dengan jumlah besar  dan bercampur dengan jenis 
burung perancah yang lain. Burung ini memiliki ukuran yang besar (43 cm), mempunyai parung panjang 
melengkung kebawah dan bersuara keras “ti-ti-ti-ti”  Di Taman Nasional Alas Purwo dapat dijumpai di Blok 
Bulu, Cungur dan Kacangan
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DARA LAUT JAMBUL
KLASIFIKASI
Kingdom
Phyllum

 

Class

 

Ordo

 

Familly 
 

Genus
 

Species  

:
:

 

:

 

:

 

:
 

:
 

:  

Animalia
Chordata
Aves
Caradriiformes
Sternidae
Sterna
Sterna berghii

Dara laut jambul sering terlihat secara 
berkelompok, di blok Cungur dan blok Satrian. 
Sebagai pengamat pemula, sangat mudah 
melakukan idetifikasi terhadap burung ini. Di 
pagi hari burung ini lebih banyak menghabiskan 
waktu untuk mandi dan berjemur dipasir, dan 
pada sore  har i  mereka lebih banyak 
menghabiskan waktu untuk mencari makan dan 
disaat gelap mereka beristirahat. Burung ini akan 
mengalami perubahan warna bulu, yaitu pada saat 
musim panas mahkota dan jambul hitam akan 
berubah menjadi berbintik putih pada saat 
peralihan ke musim dingin dan pada saat musim 
dingin mahkota menjadi putih dan jambul 
berbintik abu-abu. Makanan burung ini adalah berupa ikan dan kepiting 
kecil.
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KLASIFIKASI 
Kingdom 
Phyllum 
Class 
Ordo 
Familly  
Genus 
Species 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
Animalia 
Chordata 
Aves 
Charadriiformes 
Charadriidae 
Pluvialis 
Pluvialis fulva 

BURUNG AIR 
DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

CEREK KRENYUT

Cerek Kernyut merupakan jenis burung migran yang banyak 
ditemui di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, tepatnya di 
Blok Bedul Resort Grajagan Seksi Pengelolaan Taman Nasional 
Wilayah I. Dengan ciri-ciri morfologi : Berukuran sedang (25 
cm). Bertubuh kekar dengan kepala besar dan paruh pendek 
besar. Berwarna kuning coklat keemasan dengan garis mata, sisi 
muka, dan tubuh bagian bawah coklat. Tidak ada warna kontras 
pada garis sayap sewaktu terbang. Iris coklat, paruh hitam, 
tungkai abu-abu. Dengan status Least Concern atau beresiko 
rendah, serta banyak tersebar di blok Bulu. Burung ini memiliki 
kebiasaan mencari makan sendirian atau berkelompok dalam  
jumlah yang besar, di gosong lumpur maupun gosong pasir dan 
lebih banyak berkumpul pada sore hari untuk mencari makan
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BLEKOK SAWAH

KLASIFIKASI 
Kingdom 
Phyllum 
Class 
Ordo 
Familly  
Genus 
Species 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
Animalia 
Chordata 
Aves 
Ciconiiformes 
Ardeidae 
Ardeola 
Ardeola speciosa 

Burung ini banyak ditemukan pada saat sore hari dimana segoro anak sedang surut. Selain di temukan di segoro 
anak, burung ini banyak ditemukan di persawahan milik penduduk setempat dan sering menjadi buruan oleh 
para pemburu. Burung ini memiliki ciri-ciri morfologi : berukuran kecil (45 cm), bersayap putih, coklat 
bercoret-coret. Pada saat berbiak kepala dan dada berwarna kuning tua, punggung nyaris hitam, punggung 
bagian atas lainnya coklat bercoret-coret dan tubuh bagian bawah putih. Ketika terbang sayap terlihat sangat 
kontras dengan punggung yang gelap.  Iris kuning, paruh kuning berujung hitam dan kaki berwarna hijau buram.  
Mempunyai kebiasaan hidup di sawah atau daerah lain yang berair, sendirian atau dalam kelompok tersebar. 
Berdiri diam dengan posisi tubuh agak rendah sambil menunggu mangsa. Sering terlihat terbang berpasangan 
maupun bertigaan. Burung ini bersarang dalam koloni bersama dengan koloni bersama dengan burung air yang 
lain
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TRINIL EKOR KELABU

KLASIFIKASI
Kingdom
Phyllum
Class
Ordo

 

Familly 

 

Genus

 

Species
 

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Caradriiformes
Scolopacidae
Tringa
Tringa brevipes

Trinil ekor kelabu merupakan jenis burung migran yang dapat ditemui di Taman Nasional Alas Purwo tepatnya 
di blok Bedul Resort Grajagan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada bulan November 2010, Trinil 
Ekor Kelabu ditemukan 5 individu saja. Mempunyai ukuran yang sedang yaitu 25 cm, berwarna abu-abu dengan 
garis mata hitam dan alis putih mencolok. Kaki kuning pendek, dagu berwarna keputih-putihan. Burung ini 
memiliki kebiasaan hidup sendiri atau berkelompok dalam jumlah yang kecil serta berlari dengan cara yang khas 
mengendap-endap dengan ekor agak tinggi
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KIRIK-KIRIK LAUT

KLASIFIKASI
Kingdom
Phyllum
Class
Ordo

 

Familly

  

Genus

 

Species

 

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Coraciiformes
Meropidae
Merops 
Merops philippinus

 

Tubuh berukuran agak besar (30 cm). Strip hitam melalui mata dibatasi oleh 
garis biru di bawah dan di atasnya. Kepala dan mantel hijau. Tunggir dan 
ekor biru. Dagu kuning. Tenggorokan coklat. Dada dan perut hijau pucat. 
Sayap bawah jingga terlihat sewaktu terbang. Iris hitam, paruh hitam, kaki coklat tua. Terbang berputar-putar, 
melayang, dalam kelompoknya atau bersama burung walet. Menyambar serangga di angkasa kemudian hinggap 
kembali untuk beristirahat. Burung ini memakanan: lebah, kumbang, capung, belalang. Burung ini sering 
terlihat bertengger di pohon mangrove.
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WILI-WILI BESAR

KLASIFIKASI 
Kingdom 
Phyllum 
Class 
Ordo 
Familly  
Genus 
Species 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
Animalia 
Chordata 
Aves 
Caradriiformes 
Burhinidae 
Esacus 
Esacus giganteus 

Esacus giganteus atau Wili-wili besar merupakan salah satu burung pantai terbesar di dunia. Kadang-kadang 
dapat dilihat mencari makan dengan siang hari, bergerak perlahan dengan sesekali berjalan singkat, dan 
cenderung untuk waspada. Sejauh ini Wili wili besar hanya ditemukan di blok Cungur, dengan jumlah individu 
sebanyak 3 ekor dengan selau berjalan untuk mencari makan secara bersama-sama. Burung ini  memilki ciri-ciri 
morfologi sebagai berikut : berukuran besar (55 cm), dengan paruh yang kekar. Mahkota dan bagian atas coklat 
abu-abu, sisi kepala ditandai strip-strip hitam dan putih. Sayap dengan gambaran abu-abu, hitam dan putih. Bulu 
primer bagian dalam putih, sewaktu terbang kontras dengan bulu primer bagian luar yang hitam. Bagian bawah 
keputih-putihan, dan terdapat sedikit abu-abu pada dada. Burung ini sangat sensitive terhadap gerakan manusia, 
namun akan mendekat bila ada seseorang yang duduk diam
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KUNTUL KARANG

Burung air yang memiliki nama latin Egretta sacra ini banyak ditemukan di blok Satrian dan blok 
Cungur. Burung ini sangat menyukai aktifitas mencari mangsa di daerah atau zona pasang surut. Kuntul 
karang memiliki 2 warna varian yaitu hitam dan putih, tetapi yang banyak ditemui di lapangan adalah 
Kuntul karang dengan varian warna gelap (abu-abu). Burung ini memilki warna mata kuning dengan 
paruh kuning pucat, kaki kehijauan dan berjambul. Keberadaannya di pantai sangat dipengaruhi oleh 
waktu pasang surut air laut, karena mereka akan lebih mudah mendapatkan mangsa berupa ikan kecil 
yang terdapat pada karang disaat air laut surut. Cara berburu Kuntul karang sangat berbeda dengan jenis 
kuntul karang yang lain, burung ini tidak hanya berdiam diri saja dalam berburu seperti jenis kuntul yang 
lain. Tetapi akan selalu bergerak dengan mata selalu menatap ke air .

KLASIFIKASI 
Kingdom 
Phyllum 
Class 
Ordo 
Familly  
Genus 
Species 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
Animalia 
Chordata 
Aves 
Ciconiiformes 
Ardeidae 
Egretta 
Egretta sacra 
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BANGAU TONG-TONG

KLASIFIKASI
Kingdom
Phyllum
Class
Ordo

 

Familly 

 

Genus

 

Species

 

:
:
:
:
:
:
:

Animalia
Chordata
Aves
Ciconiiformes
Ciconiidae
Leptoptilos
Leptoptilos javanicus

Burung bangau tong-tong mudah sekali ditemukan pada saat air sedang surut, sering terlihat di segoro anak Blok 
Cungur. Bagi pemula, burung ini sangat mudah untuk diidentifikasi, memiliki tinggi sekitar 110 cm, berat 5 kg 
dan rentang sayap 210 cm, berwarna hitam dan putih dengan paruh yang besar. Sayap, punggung dan ekor 
berwarna hitam dan tubuh bagian bawah dan kalung leher berwarna putih dengan kepala dan leher botak dengan 
bulu kapas putih halus pada mahkota serta memiliki wajah yang “jelek”. Mencari makanan berupa ikan, kodok, 
kadal, serangga besar dan jenis invertebrata lainnya pada saat air surut, mudah sekali didekati dengan gerakan 
yang tidak terlalu agresif. Selain dapat ditemukan di permukaan air yang surut, bangau tong-tong juga terlihat 
bertengger di atas pohon untuk beristirahat. Selama pengamatan hanya ditemukan 3 individu saja.
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