
YA

Berapa jumlah kaki?

Apakah binatang memiliki kaki?

Myriapoda !
[lihat bagian 2]

Lebih dari 12 kaki
Bagian tubuh terlihat mirip
Bagian antena terlihat mirip !
Biasanya tubunya panjang

 

TIDAK

Annelida !
Tubuh bersegmen !

Cacing putih, merah muda atau 
cokelat

Nematoda!
Tubuh lembut
Cacing putih !

Sangat kecil (1-3 mm)

Gastropoda !
Siput

Diptera (larvae) !
Biasanya tidak memiliki kepala

Jika ada kepala (seperti kapsul), Tubuh kurus

Isopoda!
Lebih dari 8 kaki

Bagian antena berbeda ukuran dan bentuk
Tubuh silinder

Tabel identifikasi untuk!
grup fauna tanah di Indonesian !

[bagian 1 –	mulai dari sini]

Dibuat untuk laboratorium Dr. Rahayu Widyastuti, IPB!
 oleh Dr. Anton Potapov, University of Goettingen

CRC990 – EFForTS project

Hexapoda
[lihat bagian 4] !

Ada 6 kaki
Biasanya ada antena

Gambar: keywordteam.net;	www.slugwatch.co.uk;	www.pbase.com;	Alex	Hyde;	www.fugleognatur.dk;	twi<er.com;	Bri>sh	
Arachnological	Society;	www.abatextermina>on.ca;	lucidcentral.org;	zookeys.pensoA.net;	Potapov	M.;	www.gbif.de;	the	
Biodiversity	Research	Centre;	wikipedia.org;	BOLD	Systems;	sofiareboleira.weebly.com;	www.antwiki.org;	
www.inaturalist.org;	www.123rf.com;	www.forestryimages.org;	www.colpos.mx;	projects.ncsu.edu;	
5th	Element	Supply	Company;	BugGuide

Coleoptera (larvae)!
 Kepalanya keras mandibula !

Tubuh gemuk

Arachnida
[lihat bagian 3]

Ada 8 kaki
Tidak ada antena dan sayap



Tabel identifikasi !
[bagian 2]

Myriapoda

Chilopoda !
Lebih dari 11 pasang kaki

Ukuran besar

Symphyla!
Antenanya panjang, ada 2 duri di belakang

Kecil (1-5 mm) dan putih

Pauropoda !
Antenanya pendek, dengan 3 cabang !

Kecil (1-3 mm) dan putih !Diplopoda
Ukuran besar

Schizomida !
Abdomen sedikit panjang, ada segmen !

Ukuran kecil (1-5 mm) Mesostigmata!
Pedipalp dan chelicera besar

Ukuran kecil (~1 mm)  

Oribatida !
Pedipalp dan chelicera kecil

Ada anal plate
Ukuran kecil (~1 mm) 

Pseudoscorpionida !
Tubuh sedikit panjang !

Pedipalp besar dan seperti penjepit
Ukuran kecil (1-5 mm) 

Opilionida !
Tubuh oval, biasanya berkaki panjang

Ukuran besar

Araneae !
Abdomen oval, tidak bersegmen

Tabel identifikasi !
[bagian 3]!
Arachnida

2 + 2 
kaki

1 + 1 
kaki

TIDAK YA

Abdomen dan cephalothorax 
bersatu?

YA TIDAK

Abdomen !
bersegmen?

Acari

Berapa banyak kaki dari !
setiap segmen?



Tabel identifikasi !
[bagian 4]!
Hexapoda

Apakah binatang memiliki sayap 
atau elytra?

TIDAK YA

YA TIDAK

Isoptera*!
 Kapsul kepala keras, tubuhnya lunak !
Rayap; jantan dan betina dengan 4 sayap

Hymenoptera (Formicidae)*!
Thorax terpisah dari abdomen dengan pinggang

Semut; jantan dan betina dengan 4 sayap

Collembola!
Ada furca untuk melompat (bisa berkurang)

Tubuh bisa oval atau panjang, ukuran kecil (1-2 mm)

Diplura !
Dua anal appendages, !

Mandibula tidak terlihat jelas, tidak ada mata

Protura!
Kaki depan seperti pengait, tidak ada antena dan mata

Putih, ukuran kecil (~1 mm)

Jika tidak seperti grup ini !
SPESIES TANPA SAYAP (**) 

Hemiptera
Blattodea

Orthoptera

Thysanoptera*!
Bagian ujung tubuh runcing, mulut penusuk
Beberapa yang dewasa dengan 4 sayap berambut

Psocoptera*
Antenanya panjang seperti rambut !
Beberapa yang dewasa dengan 4 sayap !

Jika tidak seperti grup ini !
SPECIES DENGAN SAYAP (*)

Psocoptera
Hymenoptera (Formicidae)

Isoptera
Thysanoptera

Lepidoptera (larvae) !
Prolegs pada abdomen

Coleoptera (larvae)!
Kapsul kepala keras dengan madibula, tidak 

ada prolegs

Binatang hanya 
memiliki sayap?

Diptera (imago) !
2 sayap

Hymenoptera (other)
4 sayap !

Thorax terpisah dari abdomen !
dengan pinggang

Dermaptera!
 Dua anal appendages seperti cakar 

Blattodea**!
Tubuh datar, kepala di bawah pronotum (topi) !

Kecoa; Ada jenis tanpa sayap

Orthoptera**
Kaki ketiga lebih besar; Ada jenis tanpa sayap

Coleoptera (Staphylinidae) !
 Elytra pendek !

tidak ada anal appendages besar

Coleoptera (other)
Elytra keras dan pembungkus abdodmen !

Elytra terdiri dari dua bagian

Hemiptera**
Mulut penusuk; Ada jenis tanpa sayap



Abdomen 

Thorax

Kepala Antena

Segmen 
tubuh

Elytra

Anal 
appendages

Kaki

Sayap

Kaki

Pedipalp

Chelicera

Abdomen 

Thorax + kepala
(Cephalothorax)

Abdomen  
(pleon)

Thorax 
(pereon)

Kepala
Antena

Kaki

Kaki bernafas!
(pleopods)

Kaki anal!
(uropods)

Segmen 
tubuh

Tabel identifikasi !
[tambahan informasi 1]!

Morfologi

Tabel identifikasi !
[tambahan informasi 2]!

Taksonomi

Hexapoda Arachnida Isopoda

Arthropoda 

Phylum Subphylum Class Order

Mollusca 

Crustacea Malacostraca 

Myriapoda 

Chelicerata Arachnida 

Hexapoda 

Insecta 

Hexapoda

Arachnida

Myriapoda


