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EPISTOLAE BOTANICAE

Di Bogor, pada bagian bawah batang terna
mati atau serasah melapuk yang tergeletak di tanah
lembap sering dijumpai bercak-bercak melebar
seperti beledu berbulu-bulu yang secara khas berwarna cokelat sampai cokelat kehitaman seperti
karat besi, yang merupakan pertumbuhan koloni
sejenis jamur Hyphomycetes. Di bawah mikroskop
terlihat konidiofor yang berdiameter 4–6 um dan
panjangnya sampai 500 um bermunculan dari
miselium yang terbenam dalam substratnya, ke
arah ujungnya terkadang bercabang-cabang secara
tidak beraturan, bersekat dan berdinding halus atau
agak kasar, dan berwarna cokelat kemerahan yang
makin ke ujung makin pucat. Di ujung-ujung
konidiofor tadi dan juga secara interkalar di
bawahnya tersaksikan pembengkakan buku-buku
sel konidiogen. Sel-sel konidiogennya sendiri

liferasi lateral secara simpodial untuk membentuk
ujung baru dengan lubang renik baru pula yang
lalu menghasilkan konidium berikutnya, dan
demikian seterusnya Sebagai akibatnya sel konidiogen itu jadi tampak membengkak dan berlubang-lubang yang dilengkapi dengan cincincincin hitam (polytretic). Karena terdapat di ujung
maupun sekeliling ujung konidiofor, konidiumnya
bersifat akropleurogen. Konidium tadi tunggal atau
karang-kadang berantai, berbentuk silinder atau
mengguling, hampir selalu bersekat 3, jelas berdinding kasar bila dewasa, berwarna cokelat, berpenebalan di pangkalnya, dan berukuran 16–40 x
4–8 um.
Dengan merujuk pada buku karya MB Ellis
Dematiaceous Hyphomycetes terbitan Commonweath Mycological Institute, Kew: 500, 1971 dapatlah diketahui bahwa jamur itu adalah Dendryphiella vinosa (Berk. & Curt.) Reisinger. Kehadirannya di Indonesia sebenarnya tidaklah

membulat atau menggada, konidium pertamanya
dihasilkan melalui lubang renik yang terbentuk di
dinding ujungnya (sehingga disebut porokonidium
atau tretokonidium). Pematangan konidium dibarengi dengan pembentukan cincin hitam sekeliling lubang renik tempat keluarnya. Sesudah
konidium pertama terbentuk, sel konidiogen tadi
umumnya akan tumbuh ke samping dengan berpro-

mengherankan, karena persebaran kapang saprofit
ini memang diketahui bersifat kosmopolitan. Sekalipun demikian perekaman ini dianggap perlu dilakukan, terutama untuk menarik perhatian para
dosen pengampu perkuliahan mikologi di perguruan tinggi akan tersedianya jenis yang dengan
gampang dapat diperoleh untuk dipakai sebagai
bahan praktikum. Karena ukurannya yang relatif
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besar, struktur jamur tersebut sangat cocok untuk
memeragakan sel konidiogen yang bersifat politretik dan memiliki lampang membiku (cicatrice),
yang mula-mula terdapat di ujung konidiofornya
secara terminal tetapi lalu mengalami pertumbuhan
simpodial terus-menerus sehingga menjadi interkalar, yang karena pertumbuhannya berdekatan
kemudian akan menggelembung dan membentuk
buku-buku.
Karena tempat terjadinya konidium baru
sangat berdekatan, pertumbuhan simpodialnya
terkesan ‘semu’ sehingga jenis ini merupakan contoh terbaik untuk meminta mahasiswa menganalisis perkembangannya untuk menanamkan pengertian konsep pertumbuhan simpodial serupa, yang
banyak dijumpai pada marga-marga Hyphomycetes
seperti Cercospora, Alternaria, dan Curvularia. ––
Mien A. Rifai, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, n.a. Herbarium Bogoriense Puslit Biologi
LIPI, Cibinong Bogor.
SEKUMPULAN LUMUT DARI TAMAN
NASIONAL KARIMUNJAWA,
JAWA TENGAH
Taman Nasional Karimunjawa terletak di
Laut Jawa, terdiri dari 27 pulau dengan luas sekitar
111 Ha. Secara geografis terletak di 5o40’39”–
5o55’00” LS dan 110o05’57”–110o31’15” BT. Secara administratif termasuk kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Taman Nasional Karimunjawa berjarak sekitar 72 km dari
Jepara atau 96 km dari Semarang, Jawa Tengah.
Formasi geologi/tanah di Kepulauan Karimunjawa
berdasarkan peta geologi/tanah propinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Seksi Publikasi Direktorat Geologi, terdiri dari batu pasir kuarsa dan
mikaan, konglomerat kuarsa, batu lanau kuarsa,
serpih kuarsa, breksi gunung api, tuf, lava, kerikil
pasir, lempung, lumpur, pecahan koral dan batu
apung.
Taman Nasional Karimunjawa merupakan
dataran rendah pantai yang ditumbuhi oleh hutan
mangrove. Pantainya secara umum landai dan
menjorok ke laut. Dasar perairan mengandung
pasir dan lumpur. Di tengah perairan banyak terdapat terumbu karang yang muncul ke permukaan,
dua yang terbesar di antaranya adalah Karang Kapal dan Karang Katang. Topografi kawasan ini
terdiri dari daratan yang bergelombang dengan
ketinggian antara 0–506 m dpl. Terdapat dua buah
bukit, yaitu Bukit Gajah dan Bukit Bendera yang
merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian 506
m dpl. Sedangkan dataran Pulau Karimunjawa re-
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latif bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 65–506 m dpl. Keadaan hutan relatif baik dengan luas sekitar 2.800 ha.
Ketika dilakukan kunjungan kerja ke Taman
Nasional Karimunjawa, ditemukan kondisi hutannya relatif kering. Hal ini ditandai dengan tidak
adanya hujan selama penelitian di sana, sehingga
serasah yang terletak di lantai hutan sangat kering.
Hal ini menyebabkan sangat sulitnya menemukan
lumut yang masih segar. Sebagian besar lumut
yang ditemukan kondisinya sudah mengering dan
rusak, sehingga menyulitkan dalam identifikasi di
lapangan. Sekalipun demikian pengumpulan lumut
terus dilakukan karena sampai sekarang belum pernah dilakukan eksplorasinya dari kawasan tersebut.
Menurut Gradstein & Pocs (Bryophytes. In:
Lieth H & Werger MGA (eds.). Tropical Rain Forest Ecosystems. Elsevier Science Publishers. Amsterdam, 1989), lumut yang tumbuh di kawasan
hutan hujan dataran rendah umumnya merupakan
suku dari kelompok lumut pantropis yaitu Calymperaceae, Leucobryaceae dan Lejeuneaceae. Lumut-lumut yang termasuk ke dalam suku ini
umumnya dijumpai di berbagai habitat seperti
batang pohon, kayu lapuk, bebatuan dan daun atau
disebut juga lumut epifil. Lumut epifil umumnya
termasuk ke dalam suku Lejeuneaceae dan beberapa jenis yang termasuk suku Radulaceae.
Sekalipun demikian lumut epifil ini umumnya tumbuh di kawasan yang relatif lembab, seperti di sekitar sungai atau mata air dan di hutan yang relatif
basah.
Jenis-jenis lumut yang ditemukan di TN
Karimunjawa kemungkinan adalah jenis lumut
yang ‘drought tolerant’, yaitu lumut yang tahan
terhadap kondisi lingkungan yang kering
(Gradstein, The Vanishing Tropical Rain Forest as
an Environment for Bryophytes and Lichens. Pages
232–256. In: Bates JW & Farmer AM (eds.).
Bryophytes and Lichens in a Changing Environment. Clarendon Press. Oxford, 1992) sebab kondisi ketika dilakukan pengambilan sampel sangat
kering, ditandai dengan sangat keringnya serasah
yang terdapat di lantai hutan. Jenis-jenis lumut
yang ditemui di lokasi ini ditampilkan dalam Tabel
1.
Lumut sejati atau Musci yang paling ba-nyak
ditemui adalah lumut yang termasuk ke dalam
suku Calymperaceae. Lumut-lumut tersebut termasuk lumut yang pertumbuhannya tegak. Jenis-jenis
lumut yang pertumbuhannya merayap seperti lumut-lumut anggota suku Hypnaceae, Neckeraceae,
Sematophyllaceae dan Thuidiaceae yang umum
tumbuh di hutan dataran rendah dapat ditemui di
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Tabel 1. Jenis-jenis lumut teridentifikasi dari Taman Nasional Karimunjawa, Jawa Tengah
Suku

Musci
Calymperaceae

Dicranaceae
Fissidentaceae
Hipaticae
Lejeuneaceae

Pallaviciniaceae

Jenis
Arthrocormus schimperi (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.
Calymperes erosum Müll. Hal.
Syrrhopodon spiculosus Hook. & Grev.
Leucobryum aduncum Dozy & Molk.
Leucobryum chlorophyllosum Müll. Hal.
Fissidens crassinervis Sande Lac.
Acrolejeunea pycnoclada (Taylor) Schiffner
Cheilolejeunea ceylanica R.M. Schust. & Kachroo
Cheilolejeunea intertexta (Lindenb.) Stephani
Drepanolejeunea teysmannii Stephani
Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray

TN Karimunjawa, namun belum berhasil diidentifikasi hingga jenis. Adapun Hepaticae atau lumut
hati yang umum ditemui adalah jenis-jenis yang
merupakan anggota suku Lejeuneaceae, sedangkan
lumut hati berthalus hanya ditemukan satu jenis
yaitu Pallavicinia lyelii.
Kondisi kering menyebabkan lumut yang
umumnya mudah dijumpai di kawasan yang relatif
lembab sulit ditemukan. Kekeringan menyebabkan
lumut yang tumbuh di batang-batang pohon, kayu

lapuk atau bebatuan menjadi kering dan kecoklatan, sehingga tidak jarang bentuknya sudah relatif
rusak dan sulit diidentifikasi. Diperlukan pengamatan di bulan-bulan basah yang memungkinkan lumut tumbuh dengan subur sehingga memudahkan
untuk identifikasi. –– Ida Haerida, “Herbarium
Bogoriense” Bidang Botani, Pusat Penelitian
Biologi-LIPI Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor 16911.

