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KATA SAMBUTAN
Buku “ Mengenal Beberapa Jenis Tumbuhan Paku
Di Kawasan Hutan Payahe Taman Nasional Aketajawe
Lolobata Maluku Utara” ditulis untuk memperkenalkan
keanekaragaman jenis tumbuhan paku sebagai salah satu
komponen penuyusun ekosistem hutan tropis di kawasan
Wallace, khususnya di Kawasan hutan Payahe pada
Taman Nasional Aketajawe Lolobata di Maluku Utara
yang notabene berada dalam wilayah kerja Balai
Penelitian Kehutanan Manado. Buku ini disusun sebagai
salah panduan lapangan (field guide) yang diperuntukan
bagi praktisi kehutanan, petugas lapangan, pelajar dan
mahasiswa yang tertarik mempelajari keanekaragaman
tumbuhan secara khusus paku-pakuan.
Di dalam buku ini penulis menguraikan secara
singkat dan jelas tentang beberapa jenis tumbuhan paku
yang dapat dijumpai di kawasan hutan Payahe pada
TN.Aketajawe Lolobata, disertai deskripsi singkat
karakteristik morfologis yang dilengkapi dengan gambar
dan kunci identifikasi jenis. Buku ini diharapkan dapat
memberikan
sedikit
gambaran
dan
untuk
memperkenalkan jenis tumbuhan paku di kawasan hutan
Payahe pada TN.Aketajawe Lolobata.
Buku ini merupakan rangkuman dari catatan
lapangan penulis berdasarkan hasil eksplorasi di kawasan
hutan Payahe Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan
Pada kawasan TN.Aketajawe Lolobata yang dikemas
secara lugas dan informatif.

Semoga dengan kehadiran buku ini dapat
membantu mereka yang membutuhkan informasi tentang
keanekaragaman jenis tumbuhan, secara khusus
tumbuhan paku di kawasan TN.Aketajawe Lolobata.
Dengan terbitnya buku ini kiranya dapat membangkitkan
motivasi bagi generasi muda untuk melestarikan
keanekaragaman hayati dan meningkatkan kecintaan
terhadap tumbuh-tumbuhan sebagai penyusun ekosistem
hutan karena hutan merupakan suatu kesatuan yang utuh
dan saling mempengaruhi.
Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada
namun untuk tujuan mulia, saya sambut penerbitan buku
“Mengenal Beberapa Jenis Tumbuhan Paku Di Kawasan
Hutan Payahe Taman Nasional Aketajawe Lolobata
Maluku Utara” semoga bermanfaat.

Manado,

Desember 2009

Ttd
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PENDAHULUAN
Pulau Halmahera dengan luas sekitar 18.000 km2
merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara.
Keempat semenanjung masih berhutan dan mempunyai
permukaan yang khas, sehingga Halmahera memiliki
keragaman hábitat yang kompleks (Amama,F., 2007).
Pulau ini juga memiliki nilai biologis yang sangat penting
(Poulsen et.al., 1999).
Secara biologis, Halmahera merupakan pulau
terkaya di Maluku bagian utara dan masih terdapat
penutupan hutan yang cukup luas. Flora dan fauna yang
terdapat di pulau ini masih sedikit diketahui. Walaupun
demikian, dari yang sudah diketahui saat ini terlihat
bahwa nilai keanekaragaman hayati pulau ini sangat

Gambar 1. Perjalanan menuju kawasan TN.Aketajawe Lolobata

tinggi. Keberadaan pulau ini menjadi sangat penting bagi
keragaman hayati di Maluku Utara karena hampir seluruh
keragaman hayati di provinsi ini berpusat di Pulau
Halmahera. Saat ini, dari 243 jenis burung yang tercatat
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terdapat di Maluku Utara, 87% (213 jenis) di antaranya
tercatat juga berada di wilayah Halmahera. Dari 243 jenis
ini, 26 jenis merupakan jenis yang hanya ada
(khas/endemik) di Maluku Utara dan Pulau Halmahera
memiliki 24 jenis endemik.
Pulau Halmahera merupakan tempat hidup empat
jenis burung khas, yaitu jenis yang tak akan pernah kita
jumpai lagi secara alami selain di Pulau Halmahera. Jenisjenis tersebut adalah mandar gendang (Habroptila
wallacii), cekakak murung (Todirhamphus funebris),
kepudang-sungu halmahera (Coracina parvula), dan
kepudang halmahera (Oriolus phaeochromus). Selain itu,
beberapa jenis burung yang hidup dan berkembang di
Pulau Halmahera hádala burung bidadari halmahera
(Semioptera wallacei), kakatua putih (Cacatua alba),
kesturi ternate (Lorius garrulus), maupun betet-kelapa
paruh-besar (Tanignathus megalorynchos).
Keanekaragaman hayati di Maluku bagian utara
diakui banyak pihak masih belum diketahui secara
lengkap, namun sebagian besar spesies endemik Maluku
bagian utara ditemukan di Halmahera sehingga pulau ini
memiliki arti penting tersendiri dalam mempelajari
keanekaragaman hayati di kawasan Wallacea. Alfred
Russel Wallace, seorang naturalis asal inggris telah
menjelajah di kepulauan Nusantara selama delapan
tahun (23 Juli 1854 - 1 Januari 1862).
Pertama kali tiba Maluku Utara pada tanggal 8
Januari 1858. Alfred Russel Wallace tiba di Halmahera
pada 28 Maret 1858 dan mencatat temuan-temuan jenis
makhluk hidup baik flora maupun fauna yang unik dan
endemik di kawasan Wallace (Widuri,2006). Jejak
perjalanan Wallace ini banyak diabadikan dalam namanama ilmiah jenis, khususnya burung-burung di Maluku
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Utara. Tercatat yang paling terkenal adalah jenis bidadari
halmahera (Semioptera wallacei). Wallace bertemu
dengan burung molek ini di Pulau Bacan pada tahun
1858. Pertama kali bertemu dengan burung ini Wallace
langsung terpikat oleh pesona kecantikan burung kerabat
cenderawasih yang mahir menari ini. Ada juga burung
gosong atau maleo maluku (Eulipoa wallacei), ataupun
jenis endemik Halmahera mandar gendang (Habrobtila
wallacii).
Keunikan dan keragaman kekayaan hayati di
kawasan Wallacea sudah banyak menarik para peneliti.
Penelitian yang cukup lengkap terjadi lebih satu
dasawarsa yang lalu, dilakukan oleh BirdLife International
(sekarang disebut Burung Indonesia) pada rentang 19941997. Hasil penelitian ini selain merangkum jenis-jenis
burung yang terdapat di Pulau Halmahera, juga termasuk
rekomendasi terhadap usulan pembentukan sebuah
kawasan lindung terbesar di dalam Pulau Halmahera,
yaitu Taman Nasional Aketajawe Lolobata.

Gambar 2. Hutan hujan tropis dataran rendah
di kawasan TN.Aketajawe Lolobata
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Taman Nasional Aketajawe Lolobata secara resmi
ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional melalui
Surat
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor:
397/Menhut-II/2004 pada tanggal 18 Oktober 2004, atas
dukungan pemerintah daerah melalui Bupati Halmahera
Timur, Bupati Halmahera Tengah, Walikota Tidore
Kepulauan, dan Gubernur Maluku Utara. Taman Nasional
ini ditetapkan seluas 167.300 hektar, yang terdiri dari dua
blok hutan, yaitu blok Aketajawe (77.100 hektar) di
daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan blok Lolobata
(90.200 hektar)di daerah Kabupaten Halmahera Tengah
dan Kota Tidore Kepulauan.

Gambar 3. Peta Lokasi TN. Aketajawe
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Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL)
memiliki semua potensi keragaman hayati yang terdapat
di Pulau Halmahera. Kawasan ini bukan hanya menjadi
habitat atau tempat hidup dari segala keunikan flora dan
fauna di Halmahera. Namun Taman Nasional ini memiliki
fungsi yang jauh lebih besar bagi kehidupan masyarakat
secara luas khususnya di Pulau Halmahera.
TNAL merupakan tempat perlindungan sistem
penyangga kehidupan. Hutan alami dikawasan ini
merupakan daerah resapan air utama bagi pulau
Halmahera. Daerah resapan air bukan hanya berfungsi
menyerap air hujan dan mengurangi aliran permukaan
sehingga menghindari erosi maupun banjir, namun juga
berfungsi sebagai reservoir atau penampung air raksasa.
Keutuhan kawasan hutan di TN.Aketjawe Lolobata
berfungsi menstabilkan debit air semua sungai yang
berhulu di dalam kawasan yang mengalir sepanjang
tahun.

Gambar 4. Bentang alam di kawasan TN.Aketajawe Lolobata
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TN Aketajawe Lolobata memiliki bentang alam
yang indah. Kawasan ini masih berhutan lebat dengan
aliran sungai-sungai yang jernih disela-sela perbukitan.
Membentang mulai dari dataran rendah sampai
pegunungan pada ketinggian 1.500 m dpl. Ketinggian
yang berbeda serta curah hujan yang cukup tinggi
membuat Taman Nasional ini memiliki vegetasi yang
sangat bervariasi. Secara umum terdapat 2 tipe hutan,
yaitu hutan hujan tropis dataran rendah dan hutan hujan
tropis sub pegunungan.
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KEUNIKAN SATWA DAN TUMBUHAN
DI TN.AKETAJAWE LOLOBATA
Fakta menunjukan bahwa TN Aketajawe Lolobata
menjadi rumah bagi empat marga burung khas. Sebanyak
24 jenis burung yang khas di dunia hanya bisa dijumpai di
Maluku Utara terbang bebas di kawasan ini, seperti
burung bidadari (Semioptera walacii) yang menawan,
Nuri Ternate (Lorius garrulus) yang bersuara merdu, si
cantik Paok Halmahera (Pitta maxima), Kakatua putih
(Cacatua alba) serta burung-burung khas lainnya.
Tercatat sebanyak 213 jenis burung ditemukan di dalam
kawasan ini.
Margasatwa lain yang semakin mempercantik
TN.Aketajawe Lolobata diantaranya yaitu kupu-kupu
berekor (Graphium Euphrates), biawak air (Hydrosaurus
sp.), biawak darat (Varanus sp.), Kuskus Halmahera
(Phalanger sp.), babi hutan (Sus scrofa), Rusa (Cervus
timorensis) dan berbagai jenis serangga dan avertebrata
yang sangat menarik. Kawasan ini juga menjadi museum
alam untuk berbagai jenis pohon yang kokoh menjulang
seperti jenis-jenis Dipterocarpaceae (Anisopthera
thurifera, Hopea novoguinensis dan Vatica rasak), kayu
damar (Agathis damara), kayu besi (Intsia bijuga), Kayu
Bugis (Koordersiodendron pinatum), Nyatoh (Palaquium
amboinensis) dan berbagai jenis tumbuhan tropis lainnya.
Paku-pakuan (Pteridohyta) sebagai salah satu
komponen penyusun ekosistem hutan di kawasan TN
Aketajawe Lolobata memiliki peran yang cukup penting.
Salah satu peran dari paku-pakuan (Pteridophyta) yaitu
sebagai penahahan limpasan permukaan (run off) dimana
paku-pakuan terrestrial yang tumbuh dengan lebat pada
lantai hutan di kawasan TN.Aketajawe Lolobata dan
7

daerah-daerah miring yang curam dapat berfungsi untuk
menghambat dan menekan pukulan air hujan secara
langsung pada lantai-lantai hutan.
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MENGENAL TUMBUHAN PAKU
Tumbuhan paku merupakan suatu divisio
tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati
(kormus), artinya tubuhnya dengan nyata dapat
dibedakan dalam tiga bagian pokok yaitu akar,batang dan
daun. Namun demikian, tumbuhan paku tidak
menghasilkan biji untuk reproduksinya. (Tjitrosoepome,
2005). Kelompok tumbuhan ini masih menggunakan
spora sebagai alat perbanyakan generatifnya, sama
seperti lumut dan fungi.
Tumbuhan paku sangat heterogen, apabila
ditinjau dari segi habitus maupun cara hidupnya.
Berdasarkan habitusnya ada jenis-jenis tumbuhan paku
yang yang sangat kecil dengan daun-daun yang kecil dan
memiliki struktur yang sangat sederhana, ada pula yang
besar dengan ukuran daun yang dapat mencapai sampai
2 m atau lebih dengan struktur yang rumit. Tumbuhan
paku purba ada yang mencapai tinggi sampai 30 m
dengan diameter batang sampai 2 m. Berdasarkan cara
hidupnya ada jenis-jenis paku yang hidup diatas tanah
(terrestrial), ada yang hidupnya menumpang pada
tumbuhan lain (epifit), dan ada paku air (higrofit).
Distribusi tumbuhan paku tersebar luas dan
hampir terdapat di seluruh bagian dunia, kecuali daerah
bersalju abadi dan daerah kering (gurun). Total spesies
yang diketahui hampir 10.000 (diperkirakan 3000 di
antaranya tumbuh di Indonesia), sebagian besar tumbuh
di daerah tropika basah yang lembab. ("http://id.
wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_paku").
Tumbuhan paku cenderung menyukai tempattempat teduh dengan derajat kelembaban yang tinggi dan
9

tidak tahan pada kondisi dengan ketersediaan air yang
terbatas.
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MORFOLOGI TUMBUHAN PAKU
Bentuk tumbuhan paku bermacam-macam
(heterogen), baik ditinjau dari segi habitus maupun cara
hidupnya. Tumbuhan paku ada yang sangat kecil dengan
daun-daun yang kecil dan memiliki struktur masih sangat
sederhana, namun demikian adapula tumbuhan paku
yang besar dengan ukuran daun dapat mencapai 2 m atau
lebih dengan struktur yang rumit, misalnya yang berupa
pohon (paku pohon, biasanya tidak bercabang). Dari segi
cara hidupnya ada jenis paku terrestrial (paku tanah),
paku epifit (paku yang menumpang pada tumuhan lain
atau pohon inang), dan paku higrofit (paku air).
Kebanyakan tumbuhan paku yang dijumpai
berupa terna dengan rizoma yang menjalar di tanah atau
humus dan ental (frond) yang menyangga daun dengan
ukuran yang bervariasi (sampai 6 m). Ental yang masih
muda selalu menggulung (seperti gagang biola) dan
menjadi satu ciri khas tumbuhan paku. Tumbuhan paku
sering dijumpai mendominasi vegetasi suatu tempat
sehingga membentuk belukar yang luas dan menekan
tumbuhan yang lain.
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DAUR HIDUP (METAGENESIS)
Daur hidup tumbuhan paku mengenal pergiliran
keturunan, yang terdiri dari dua fase utama:gametofit
dan sporofit. Tumbuhan paku yang mudah kita lihat
merupakan bentuk fase sporofit karena menghasilkan
spora. Bentuk generasi fase gametofit dinamakan
protalus (prothallus) atau protalium (prothallium), yang
berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran berwarna
hijau, mirip lumut hati, tidak berakar (tetapi memiliki
rizoid sebagai penggantinya), tidak berbatang, tidak
berdaun.
Prothallium tumbuh dari spora yang jatuh di
tempat yang lembab. Dari prothallium berkembang
anteridium (antheridium, organ penghasil spermatozoid
atau sel kelamin jantan) dan arkegonium (archegonium,
organ penghasil ovum atau sel telur). Pembuahan mutlak
memerlukan bantuan air sebagai media spermatozoid
berpindah menuju archegonium. Ovum yang terbuahi
berkembang menjadi zigot, yang pada gilirannya tumbuh
menjadi tumbuhan paku baru.
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KLASIFIKASI TUMBUHAN PAKU
Secara tradisional, Pteridophyta mencakup semua
kormofita berspora, kecuali lumut hati, lumut tanduk, dan
tumbuhan lumut. Selain paku sejati (kelas Filicinae),
termasuk di dalamnya paku ekor kuda (Equisetinae), rane
dan paku kawat (Lycopodiinae), Psilotum (Psilotinae),
serta Isoetes (Isoetinae).
Smith et al. (2006) mengajukan revisi yang cukup
kuat tentang klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan data
morfologi dan molekular. Berdasarkan klasifikasi terbaru
ini, Lycophyta (paku rane, paku kawat, dan Isoetes)
merupakan tumbuhan berpembuluh yang pertama kali
terpisah dari yang lain, sedangkan paku-pakuan serta
tumbuhan berbiji berada pada kelompok lain. Selanjutnya
terlihat bahwa semua kormofita berspora yang tersisa
tergabung dalam satu kelompok besar, yang layak
dikatakan sebagai anggota divisio tumbuhan paku
(Pteridophyta). Dari hasil revisi ini juga terlihat bahwa
sejumlah paku-pakuan yang dulu dianggap sebagai paku
primitif (seperti Psilotum) ternyata lebih dekat berkerabat
dengan paku tunjuk langit (Helminthostachys), sementara
paku ekor kuda (Equisetum') sama dekatnya dengan paku
sejati terhadap Marattia.
Klasifikasi tumbuhan paku yang sebelumnya
terdiri dari empat kelas (Tjitrosoepomo, 1989) yang
meliputi : 1) Kelas Psilophytinae (paku purba), 2) Kelas
Lycopodiinae (paku kawat atau paku rambat), 3) Kelas
Equisetinae (paku ekor kuda), 4) Kelas Filicinae (paku
sejati) telah berubah. Berdasarkan klasifikasi baru ini,
tumbuhan paku dapat dikelompokkan dalam dua Divisio
yaitu ;
13

I. Divisio: Lycophyta dengan satu kelas: Lycopsida.
II. Divisio: Pteridophyta dengan empat kelas monofiletik:
1) Psilotopsida, mencakup Ophioglossales.
2) Equisetopsida
3) Marattiopsida
4) Polypodiopsida (=Pteridopsida, Filicopsida)
Dengan demikian kelas Lycopodiinae dalam klasifikasi
sebelumnya (Tjitrosoepomo,1989) yang mencakup 4
bangsa yaitu bangsa Lycopodiales, bangsa Selaginellales,
bangsa Lepidodendrales (merupakan fosil yang tidak
dapat dijumpai dalam keadaan hidup) dan bangsa
Isoetales telah dikelompokan dalam satu divisio
tersendiri yaitu Divisio Lycophyta.
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BEBERAPA JENIS TUMBUHAN PAKU
DI KAWASAN HUTAN PAYAHE TN AKETAJAWE
LOLOBATA
A. Jenis Tumbuhan Paku Teresterial
Tumbuhan paku teresterial mempunyai akar
rimpang dan serabut dengan batang kokoh, dapat
tumbuh pada tanah berbatu, daerah lembab dan kering,
tempat terbuka tanpa naungan atau tempat terbuka
dengan naungan. Hasil eksplorasi menunjukan bahwa
jenis tumbuhan paku teresterial lebih mendominasi hutan
pada areal penelitian dengan jumlah 13 jenis, yaitu :
Angiopteris evecta (J.R.Forst.) Hoffmann, Asplenium
sphatulinum Hill., Cyathea contaminans (Hook) Copel.,
Cyclosorus gongylodes (Schkuhr) Link., Cyclosorus sp.,
Gleichenia linearis (Burm. f.) C. B. Clarke., Nephrolepis
falcata (Cav.) C.Chr., Neprolepis hirsutula (Forst.f) Pr.,
Orthiopteris sp., Selaginella plana (Desv.ex Poir) Hieron.,
Selaginella sp1., Selaginella sp2., dan Taenitis blechnoides
(Wild.) Sw.
B. Jenis Tumbuhan Paku Epifit
Tumbuhan paku epifit adalah paku-pakuan yang
hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Umumnya
tumbuhan paku epifit ini tidak merugikan inangnya atau
tumbuhan yang ditumpangi. Paku epifit ini berakar
serabut atau melilit berbentuk tali, memperlihatkan
batang yang tidak nyata dan tumbuhnya tidak berumpun.
Termasuk jenis yang intoleran karena merupakan
penghuni khas pada bagian-bagian tertentu dari suatu
pohon. Data hasil eksplorasi menunjukan bahwa jumlah
jenis tumbuhan paku yang hidupnya epifit sangat kurang
15

yaitu berjumlah 4 jenis. Jenis-jenis paku epifit yang
ditemukan di lokasi eksplorasi yaitu : Asplenium
macrophyllum Sw., Asplenium nidus Linn., Heterogonium
sp2., dan Pyrrosia sp.
C. Jenis Tumbuhan Paku Epifit dan Terresterial
Tumbuhan Paku yang dapat hidup pada dua
habitat yaitu epifit dan teresterial mempunyai
kemampuan untuk tumbuh di tanah maupun
menumpang pada tumbuhan lain yang masih hidup
ataupun sudah mati. Berdasarkan hasil eksplorasi,
ditemukan 8 jenis tumbuhan paku teresterial dan epifit
yaitu : Lygodium flexuosum (L.) Sw., Lygodium
circinataum (Burm.f) Sw., Davalia sp., Trichomanes
javanicum Blume., Bolbitis sp., Phymatodes sp.
Heterogonium sp1, Stenochlaena polustris (Burm.f) Bedd.
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DESKRIPSI JENIS TUMBUHAN PAKU DI KAWASAN HUTAN
PAYAHE PADA TN AKETAJAWE LOLOBATA
MALUKU UTARA
Angiopteris evecta (J.R.Forst.) Hoffmann (Marattiaceae)
Akar : Serabut menjalar. Batang : Batang tegak, bentuk batang
rimpang pendek, tinggi batang mencapai 50 cm, bagian
pangkal batang bersisik-sisik. Daun : Berwarna hijau, bentuk
daun panjang mencapai 2 m, menyirip tunggal, anak daun
berjumlah kurang lebih 70 helai, ujung anak daun meruncing,
kedudukan daun berselang-seling, Sorus : Terletak di bawah
daun, menyebar tidak beraturan, bentuk sorus bulat, warna
coklat muda.
Habitat : Terestrial, di bawah naungan, ditepi aliran sungai dan
tanah berpasir.

Gambar 5. Angiopteris evecta (J.R.Forst.) Hoffmann
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Asplenium macrophyllum Sw. (Aspleniaceae)
Akar : Serabut. Batang : Tumbuh tegak, diameter 0,4 cm, tinggi
20-30 cm, permukaan batang licin dengan warna hitam. Daun :
daun majemuk, warna hijau, bentuknya elliptical (elips) dengan
bentuk ujung yang meruncing, kedudukan daun berselangseling, bentuk tepi daunnya double serrate, panjang 5-7 cm,
lebar 0,5-2 cm, panjang tangkai 0,5 cm, jumlah 2-8 helai
dengan permukaan halus. Sorus : Letaknya pada pertulangan
daun dengan bentuk garis, warna coklat dan jumlahnya 10-20
sorus per daun.
Habitat : Epifit pada Pometia pinnata dengan ketinggian
tempat 100 m dpl.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias.

Gambar 6. Asplenium macrophyllum Sw.
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Asplenium nidus Linn. (Aspleniaceae)
Akar : Rimpang dan menempel pada tumbuhan inang. Batang :
Tidak nyata karena menyatu dengan tulang daun. Daun :
Tunggal, warna hijau, menyirip, tangkai daun sangat pendek
hampir tidak tampak karena tertutup oleh bulu-bulu halus,
panjang 16-120 cm, lebar 7-20 cm, ujung daun meruncing,
tepinya rata dengan permukaan yang berombak dan
mengkilat. Letak daun melingkar berbentuk keranjang (sarang
burung). Sorus : Melekat pada garis-garis anak tulang daun di
bawah daun, warna coklat muda dan berbentuk bangun garis.
Habitat : Tumbuh epifit di bawah naungan.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias.

Gambar 7. Asplenium nidus Linn.
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Asplenium sphatulinum Hill. (Aspleniaceae)
Akar : Serabut menjalar. Batang : Tegak, diameter 0,5 cm,
tinggi mencapai 30 cm, warna coklat dengan permukaan
batang licin. Daun : daun majemuk, berwarna hijau, bentuk
daun segitiga kerucut, panjang daun 5-10 cm, panjang tangkai
0,5 cm, lebar daun 1-2 cm, kedudukan daun berselang seling,
dengan jumlah 10-30 helai dan jumlah anak daun 4-10 helai,
permukaan daun halus. Sorus : Terletak di bawah daun, warna
coklat dengan bentuk garis.
Habitat : Teresterial di bawah naungan pinggiran sungai
dengan ketinggian tempat 200 m dpl.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias.

Gambar 8. Asplenium sphatulinum Hill.
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Bolbitis sp. (Dryopteridaceae)
Akar : Serabut menjalar. Batang : Bentuk batang menjalar,
permukaan batang berbulu kasar dengan warna hijau
kecoklatan. Daun : Warna hijau, merupakan daun majemuk,
bentuk daun elliptical kecil, kedudukannya berselang-seling,
panjang daun 10-15 cm, panjang tangkai 5 cm, lebar daun 2
cm, jumlah anak daun 15-30 helai, tepi anak daun bergerigi.,
permukaan halus. Sorus : Terletak di bawah daun, tidak
beraturan, berwarna coklat dengan bentuk bulat.
Habitat : Epifit dan teresterial pada batu-batuan yang berada
di sekitar sungai.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias.

Gambar 9. Bolbitis sp.
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Cyathea contaminans (Hook) Copel. (Cyatheaceae)
Akar : Serabut. Batang : Merupakan paku tiang atau paku yang
berbentuk pohon sehingga batangnya tegak, berwarna hitam,
permukaan kasar, tinggi batang mencapai 7 m. Daun :
majemuk, sisik pada pangkal daun berwarna agak keunguan
dan berduri, helaian daun bertoreh atau terdapat lekukan
hingga ke tulang daun. Sorus : Letaknya di antara tulang daun,
berkelompok dan bentuknya bulat.
Habitat : Teresterial bercampur dengan jenis paku yang lain, di
temukan pada daerah lereng yang terbuka maupun yang
terlindung.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias.

Gambar 10. Cyathea contaminans (Hook) Copel.
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Cyclosorus gongylodes (Schkuhr) Link. (Thelypteridaceae)
Akar : Akar rimpang. Batang : Tegak menjalar di permukaan
tanah, warna hitam dengan permukaan kasar. Daun :
Merupakan daun majemuk
dengan bentuk menjari,
kedudukan anak daunnya berselang-seling dengan panjang 2-6
cm dan lebar 0,5 - 1 cm, tepi daun bergerigi dan kasar, warna
daun hijau dengan susunan anak daun semakin ke atas
semakin mengecil berbentuk kerucut. Sorus : Letaknya di
bagian bawah daun sepanjang tepi daun, berwarna coklat
kehitaman, bentuk bulat atau bangun garis.
Habitat : Teresterial di tempat terbuka,
jalan dan bekas perladangan

umumnya di tepi

Gambar 11. Cyclosorus gongylodes (Schkuhr) Link.
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Cyclosorus sp. (Thelypteridaceae)
Akar : Rimpang bererabut. Batang : Rhizome dan tumbuh
tegak. Daun : Warna hijau, merupakan daun majemuk dengan
kedudukan anak daunnya berselang seling, panjangnya 2-5 cm,
lebar 0,5-1 cm, tepi daun bergelombang dengan permukaan
berbulu halus, tepi anak daun bergelombang. Sorus: Letaknya
di bawah daun, bergerombol menutupi seluruh tepi anak daun
dengan bentuk ‘V’, warna sorus kuning keemasan.
Habitat : Teresterial di tempat terbuka dan ada juga yang
tumbuh di bawah naungan.

Gambar 12. Cyclosorus sp.
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Davalia sp. (Davalliaceae)
Akar : Akar serabut. Batang : Menjalar, dengan diameter 0,5 1 cm, permukaan batang ditutupi oleh bulu kasar yang
warnanya kecoklatan. Daun : Merupakan daun majemuk,
kedudukan daunnya saling berhadapan atau berpasangan,
panjang daun keseluruhan mencapai 40 cm, panjang rachis 15
cm, lebar daun 10-20 cm, daun berbentuk segitiga (deltoid),
bentuk tepi daunnya parted, jumlah anak daun 4-16 helai dan
permukaan daunnya licin. Sorus : Terletak beraturan di bawah
daun, bentuk sorus bulat, warna orange.
Habitat : Tumbuh teresterial dan epifit, di bawah naungan
dekat sungai.

Gambar 13. Davalia sp.
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Gleichenia linearis (Burm. f.) C. B. Clarke. (Gleicheniaceae)
Synonym : Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw.
Akar : Serabut. Batang : Tegak dengan percabangan dua dan
masing-masing cabang itu akan bercabang dua lagi dan
seterusnya,. Di saat batang masih muda permukaan batang
ditutupi bulu yang berwarna hitam setelah dewasa batangnya
licin dan berwarna coklat muda. Daun : Bentuknya menjari,
dengan bentuk tepi daun parted, panjang mencapai 25 cm,
panjang tangkai 2 cm, lebar 2 cm, jumlah daun 2-4 helai,
bentuk anak daun linear, jumlah anak daun 20-50 helai. Sorus :
Terletak di setiap anak daun dan penyebarannya terbatas di
sepanjang tulang daunnya, karena tidak memiliki indusia
(kotak spora). Sorus hanya mengandung sedikit sporangium
tanpa tangkai dan membuka dengan suatu celah membujur.
Anulus melintang. Sorus tidak tertutup oleh indusium.
Habitat : Teresterial pada tempat terbuka.

Gambar 14. Gleichenia linearis (Burm. f.) C. B. Clarke.
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Heterogonium sp1. (Polypodiaceae)
Akar : Serabut. Batang : Menjalar, dipenuhi scale (sisik). Daun :
Merupakan daun majemuk, bentuk daun deltoid (segitiga),
bentuk tepinya double crenate, kedudukannya selang-seling,
panjang daun 10-25 cm, panjang tangkai 5-15 cm, jumlah daun
2-6 helai, jumlah anak daun 2-8 helai, permukaan halus. Sorus :
Terletak di bawah daun, bentuk koma, warna coklat.
Habitat : Teresterial dan epifit di bawah naungan pada
ketinggian 100-200 m dpl.

Gambar 15. Heterogonium sp1.
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Heterogonium sp2. (Polypodiaceae)
Akar : Serabut menjalar. Batang : Tumbuh menjalar, beralur,
terdapat skell dan berwarna coklat. Daun : Warna hijau,
merupakan daun majemuk, bentuk anak daunnya elliptical,
bentuk tepi daun serrate, kedudukan daunnya selang-seling,
panjang 10-20 cm, lebar 2-4 cm, panjang tangkai 5 cm, jumlah
anak daunnya 4-20 helai, permukaan halus. Sorus : Terletak di
bawah daun, bentuk koma dengan warna coklat.
Habitat : Epifit di bawah naungan pada ketinggian 130 m dpl.

Gambar 16. Heterogonium sp2.
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Lygodium circinnatum (Burm.f) Sw. (Schizaeaceae)
Akar : Rimpang menjalar. Batang : Menjalar dan membelit
pada tumbuhan lain, kadang-kadang paku ini bercabang dua
dan setiap percabangan bercabang lagi. Daun : Warna hijau,
susunan daunnya menyirip, dengan bentuk menjari antara 2-5
helai tepi daun bergerigi dan berwarna pucat. Sorus : Pada
daun yang subur sorusnya terletak di tepi ujung-ujung gerigi
daun. Warna sorus coklat, bentuk bulat.
Habitat : Teresterial dan epifit pada tanaman lain, tumbuh di
tempat terbuka dengan ketinggian tempat 30 m dpl.

Gambar 17. Lygodium circinnatum (Burm.f) Sw.
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Lygodium flexuosum (L.) Sw. (Schizaeaceae)
Synonyms:

Ophioglossum flexuosum
flexuosum (L.) Willd.
Ramondia flexuosa (L.)
pinnatifidum Hook.

L.

Hydroglossum

Mirb.,

Lygodium

Akar : Serabut. Batang : Pada waktu muda memiliki batang
yang tegak, setelah dewasa akan membentuk tali dan
membelit tanaman lain. Warna batang kuning. Daun : Bentuk
daunnya menjari dan duduk pada ujung batang dengan jumlah
setiap tangkai daun 5-7 helai dengan panjang 5-9 cm dan lebar
0,5-2 cm dengan warna daun hijau tua. Sorus : Terletak di
bawah helai daun sepanjang pertulangan daun, warna coklat
dengan bentuk bangun garis tidak beraturan.
Habitat : Tumbuh teresterial dan epifit, di bawah naungan dan
tempat terbuka pada ketinggian 130 m dpl.

Gambar 18 . Lygodium flexuosum (L.) Sw.
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Nephrolepis falcata (Cav.) C.Chr. (Lomariopsidaceae)
Akar : Serabut. Batang : Tegak dan agak kecil, berimpang Daun
: majemuk, duduk anak daun berhadapan yang letaknya agak
berselang-seling, ujung melengkung, tepi rata, panjangnya 6-9
cm, dan lebar 12-16 cm, tangkai daun rapat dan pada
permukaan terdapat indumentum yang berwarna coklat tua
Sorus : Letaknya berderet di tepi anak daun bagian bawah,
bentuk bulat.
Habitat : Tumbuh teresterial di tempat terbuka pada
ketinggian 110 m dpl.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias dan
dikonsumsi sebagai sayuran.

Gambar 19. Nephrolepis falcata (Cav.) C.Chr.
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Nephrolepis hirsutula (Forst.f) Pr. (Lomariopsidaceae)
Akar : Serabut menjalar. Batang : Bentuknya rimpang dengan
mula-mula menjalar kemudian tumbuh tegak, warna gelap.
Daun : Majemuk, berbulu halus, panjang 30 cm, tangkai daun
berbulu halus, anak daun berjumlah 20-50 helai, panjang 1-4
cm dan lebar 0,5-2 cm, ujung daunnya semakin ke atas
semakin kecil, kedudukan daun berselang-seling, tepi anak
daun agak berombak. Sorus : Terletak di tepi daun bagian
bawah daun, bentuk bulat, warna coklat, berderet.
Habitat : Tumbuh teresterial pada tempat terbuka dan ada
yang di bawah naungan dengan ketinggian tempat 230 m dpl.

Gambar 20. Nephrolepis hirsutula (Forst.f) Pr.
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Orthioptheris sp. (Dennstaedtiaceae)
Akar : Akar serabut. Batang : Tegak, permukaan batang
berbulu dan warna coklat. Daun : Warna hijau, merupakan
daun majemuk dengan bentuk elliptical, kedudukannya
mengelompok pada batang, panjang daun mencapai 30 cm,
lebar 0,5-2 cm, jumlah daun 2-8 helai, jumlah anak daun22-50
helai, kedudukan anak daun berselang-seling dengan
permukaan halus. Sorus : Terdapat di bawah daun, bentuk
bulat, warna coklat.
Habitat : Tumbuh teresterial di bawah naungan di tepi sungai.
Dengan ketinggian tempat tumbuh 170 m dpl.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias dan
dikonsumsi sebagai sayuran.

Gambar 21. Orthioptheris sp.
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Phymatodes sp. (Polypodiaceae)
Akar : Serabut menjalar. Batang : Rimpang menjalar, bersisik
kecil, diameter 0,5-1 cm. Daun : Berwarna hijau, bentuk
menjari, kedudukan daun berpasangan, panjang daun dapat
mencapai 40 cm, lebar mencapai 20 cm, permukaan halus,
ujung daunnya meruncing. Sorus : Letak sorus di bawah daun,
bergerombol sejajar, warna coklat kekuningan, berbentuk
bulat.
Habitat : Teresterial dan epifit di bawah naungan dan juga
mampu tumbuh di tempat terbuka pada ketinggian 20-200 m
dpl.

Gambar 22. Phymatodes sp.
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Pyrrosia sp. (Polypodiaceae)
Akar : Rimpang berserabut. Batang : Rhizome menjalar. Daun :
Berwarna hijau, agak tebal, bentuk daun linear, memiliki tepi
daun yang rata, panjang daun 5-15 cm, panjang tangkai 0,5-2
cm, lebar, 1-2 cm, jumlah daun satu atau lebih, permukaan
daun licin. Sorus : Letaknya di bawah daun, bergerombol pada
sebagian daun bagian atas, berwana coklat dengan bentuk
sorus bulat.
Habitat : Epifit di bawah naungan, kadang-kadang dijumpai
tumbuh pada daerah terbuka.

Gambar 23. Pyrrosia sp.
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Selaginella plana (Desv.ex Poir) Hieron. (Selaginellaceae)
Akar : Serabut. Batang : Merayap atau menjalar dengan
diameter 0,5 - 1 cm, warna coklat kekuningan dan sedikit
beralur. Daun : Warna hijau dengan ukuran kecil (lebih kecil
dari Sellaginela sp1.), duduk daun bersilangan, permukaan
daun halus. Sorus : Terdapat pada ujung terminalia.
Habitat : Teresterial di bawah naungan pada ketinggian 158 m
dpl.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Oleh masyarakat setempat
digunakan sebagai penangkal roh halus dan ular berbisa.

Gambar 24. Selaginella plana (Desv.ex Poir) Hieron.
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Selaginella sp1. (Selaginellaceae)
Akar : Serabut. Batang : Bentuk batangnya menjalar dan
sebagian ada yang tegak dengan diameter 0,5-1 cm,
bercabang-cabang menggarpu. Daun : Berwarna hijau,
tersusun tidak rapat, daun kecil menyerupai sisik, agak kasar,
tumbuh pada batang yang tersusun dalam garis spiral. Sorus :
Terdapat pada ujung terminalia dan berwarna coklat.
Habitat : Teresterial di bawah naungan pada ketinggian 30-230
m dpl.

Gambar 25. Sellaginela sp1.
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Sellaginela sp2. (Selaginellaceae)
Akar : Serabut menjalar. Batang : Merayap dan sebagian tegak
dengan diameter 0,5 - 1 cm, sedikit beralur, berwarna kuning
dan kaku seperti kawat. Daun : Daun lebih halus dan kecil dari
Sellaginela sp2., tersusun rapat. Sorus : Terdapat di ujung
terminalia.
Habitat : Tempat teduh dan ada yang di tempat terbuka pada
ketinggia 100-200 m dpl.

Gambar 26. Selaginella sp2.

38

Stenochlaena palustris (Burm.f) Bedd. (Blechnaceae)
Akar : Serabut menjalar. Batang : Bentuknya menjalar, warna
hijau kecoklatan, diameter 0,5-1 cm. Daun : Merupakan daun
majemuk, warna hijau, bentuk linear dengan masing-masing
ujung mengecil. Sorus : Terletak di bawah daun, bentuk bulat
dengan warna coklat.
Habitat : Teresterial di tempat terbuka dan setelah dewasa
akan menjalar atau hidup epifit pada tumbuhan yang berada di
sekitarnya.

Gambar 27. Stenochlaena palustris (Burm.f) Bedd.
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Taenitis blechnoides (Wild.) Sw. (Taenitidaceae)
Akar : Serabut. Batang : Pertumbuhan batangnya tegak, tinggi
batang 20-30 cm, wana hijau, permukaan beralur. Daun :
Warna hijau, merupakan daun majemuk, kedudukan daunnya
berpasangan, jumlah daun 2-10 helai, jumlah anak daun 4-12
helai, bentuk anak daunnya linear, bentuk tepi anak daun agak
berombak, permukaan daunnya halus. Sorus : Letaknya di tepi
daun, bentuk memanjang dan berwarna coklat.
Habitat : Jenis ini tumbuh teresterial di bawah naungan.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias.

Gambar 28. Taenitis blechnoides (Wild.) Sw.
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Trichomanes javanicum Blume. (Hymenophyllaceae)
Akar : Rimpang. Batang : Tumbuh tegak sejak muda sampai
dewasa, diameter 0,5-1 mm, tinggi mencapai 25 cm,
permukaannya berbulu kasar, warna hitam. Daun : Warna
hijau, merupakan daun majemuk, kedudukan daun berselangseling, anak daun bergerigi tanpa membentuk banyak belahan,
pada anak daun ini sering dijumpai bulu-bulu, daun yang subur
mempunyai belahan daun yang lebih dalam. Sorus : Terdapat
pada ujung anak daun yang fertil, bentuknya seperti tabung
atau piala, tebal, agak bersayap dan bagian mulutnya
memepat.
Habitat : Teresterial dan epifit di bawah naungan dan daerah
berbatu.
Manfaat/Potensi pemanfaatan : Sebagai tanaman hias.

Gambar 29. Trichomanes javanicum Blume.
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KUNCI IDENTIFIKASI JENIS TUMBUHAN PAKU DI
KAWASAN HUTAN PAYAHE PADA TN.AKETAJAWE
LOLOBATA MALUKU UTARA
1.
2
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6
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9
10
11

a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.

12

a.
b.

13

a.
b.

14

a.

Tumbuh
teresterial/epifit……………………………………………..
Tumbuh teresterial dan epifit…………………………
Tumbuh teresterial ………………………………………..
Tumbuh epifit ………………………………………………..
Batang
tidak
selalu
tegak,menjalar/
membelit……….....................................................................
Batang selalu tegak…………………………………………
Batang bercabang menggarpu……Selaginela sp1
Batang tidak bercabang menggarpu..........................
Batang tidak beralur……………………………………….
Batang sedikit beralur….…………………………………
Bentuk daun menjari………………………………………
Bentuk daun tidak menjari….………………………….
Tepi daun bergerigi dan kasar………….Cyclosorus
gongylodes
Tepi daun parted…………………Gleichenia linearis
Daun majemuk………………………...................................
Daun tunggal……………………………….. Nephrolepis
falcata
Bentuk daun tidak elliptical…………………………….
Bentuk daun eliptical………………..Orthioptheris sp.
Duduk daun berpasangan……Taenitis blechnoides
Duduk daun tidak berpasangan………………..............
Duduk daun tidak segitiga kerucut……………………
Duduk daun segitiga kerucut……… Asplenium
sphatulinum
Tepi anak daun bergelombang,…..… Cyclosorus sp
Tepi anak daun agak bergelombang ……
…..........................................................Neprolepis hirsutula
Warna coklat kekuningan……………......Selaginella
plana
Warna coklat dan kaku seperti kawat…Selaginella
sp2.
Berbentuk pohon………………Cyathea contaminans

2
18
3
15
4
14
5
6
13
7
8

9
10
11
12
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b.
15
16
17
18
19

a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.

b.

20

a.
b.

21

a.
b.

22

a.
b.

23

a.

24

b.
a.

Tidak berbentuk pohon pangkal batang
bersisik.………………….Angiopteris evecta
Daun tunggal…………………….......Asplenium nidus
Daun majemuk………………………….……..………………
Bentuk daun linear, tepi daun rata………Pyrrosia
sp.
Bentuk daun elips/eliptical………………………………..
Bentuk tepi daun serate………….Heterogonium sp2.
Bentuk tepi daun double serate…………. Asplenium
macrophyllum
Batang tegak……………………………………………………..
Batang menjalar/membelit…………..............................
Batang tegak sejak muda sampai dewasa, daun
majemuk, permukaan batang berbulu kasar,
warna hitam, duduk daun berselang seling, anak
daun bergerigi, sorus terdapat diujung anak daun
yang fertile…………………Trichomanes javanicum
Batang muda tegak, batang dewasa membentuk
tali dan membelit, daun menjari, duduk daun
pada ujung batang, sorus dibawah helai daun
sepanjang pertulangan daun……………Lygodium
flexuosum
Batang berbulu………………………………………………..
Batang tidak berbulu, selalu bercabang dua dan
pada setiap percabangan bercabang lagi, susunan
daun menyirip dengan bentuk menjari, tepi daun
bergerigi………………………….Lygodium circinnatum
Duduk daun berhadapan atau berpasangan
………………………………………..…….
Duduk daun tidak berhadapan atau berpasangan,
………….…………...................................
Bentuk daun menjari…………………….Phymatodes
sp.
Bentuk daun segitiga (deltoid), tepi daun
parted………………………..………....................Davalia sp.
Bentuk daun linear…………………… Stenochlaena
palustris
Bentuk daun tidak linear………………..............................
Bentuk daun eliptical, tepi anak daun bergerigi,
sorus dibawah daun, tidak beraturan dan bulat
……………………………………………..………….Bolbitis sp.

16
17

19
20

21

22
23

24
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b.

Bentuk daun deltoid (segitiga), bentuk tepi daun
double crenate, sorus dibawah daun bentuk
koma…………………………………….Heterogonium sp1.
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