TAKSONOMI
TUMBUHAN RENDAH

DIVISI
THALLOPHYTA

ANAK DIVISI ALGAE
Kelas CHAROPHYCEAE (CHARACEAE)
(Ganggang karang)
Karakteristik Umum
 Sel
Sel--selnya mempunyai dinding selulosa, klorofil a dan b, dan zat tepung sebagai hasil
asimilasi, dan merupakan makanan cadangan.
 Hidupnya di kolamkolam-kolam atau selokan sebagai bentos.
 Talus berbukuberbuku-buku.
 Pembiakan seksual dengan oogami.
 Oogonium diselubungi benangbenang-benang yang melingkar seperti spiral.
 Karena sifatnya sebagai pembentuk kapur, maka characeae penting peranannya
dalam pembentukan tanahtanah-tanah kapur.
 Dalam keadaan fosil, characeae ditemukan pada lapisanlapisan-lapisan tanah dari zaman
jura.
 Semua warga kelas ini hanya dimasukkan dalam satu bangsa saja, yaitu charales
yang terbagi dalam beberapa suku antara lain :
Chara fragilis, Chara intermedia, Nitellagracilis,Tolypella prolifera

Kelas PHAEOPHYCEAE (Ganggang pirang)
Karakteristik Umum
 Phaeophyceae adalah ganggang yang berwarna pirang.
 Dalam kromatofornya terkandung klorofilklorofil-a, karotin, dan santofil, tetapi terutama
fikosantin yang menutupi warna lainnya dan yang menyebabkan ganggang itu
kelihatan berwarna pirang.
 Sampai 50 % dari berat keringnya terdiri atas laminarin, sejenis karbohidrat yang
menyerupai dekstrin dan lebih dekat dengan selulosa daripada dengan tepung. Selain
laminarin juga ditemukan manit
manit,, minyak, dan zatzat-zat lain.
 Dinding selnya terdiri dari pektin, selulosa, algin.
 Tingkat perkembangan yang dapat bergerak berupa zoospora dan gamet, mempunyai
2 buluh cambuk yang heterokon dan terdapat di bagian samping badannya yang
berbentuk buah per atau sekoci.
 Phaeopyceae bersifat heterotrik. Phaeopyceae mempunyai perkembangan yang
setingkat dengan Chlorophyceae. Melihat adanya rambutrambut-rambut mengkilat pada
salah satu bulu cambuknya yang heterokon itu, rupanya ada hubungan kekerabatan
dengan Chrysomonadales dan Heterochloridales.
 Kebanyakan Phaeophyceae hidup dalam air laut, hanya beberapa jenis saja yang
hidup dalam air tawar.

 Ganggang ini termasuk bentos, melekat pada batubatu-batuan, kayu, epifit pada talus lain
ganggang, bahkan ada yang hidup sebagai endofit.
 Pembelahan reduksi pada umumnya terjadi pada pembentukan spora. Gametofit dan
sporofit dapat bersifat isomorf, dapat juga heteromorf. Beberapa jenis Phaeophyceae
menghasilkan yodium. Ada pula yang mempunyai khasiat obat, misalnya Laminaria
cloustoni dan Fucus vesiculosus.

1. Bangsa Phaeosporales
Bangsa ini merupakan sebagian besar ganggang pirang. Kebanyakan mempunyai
perawakan seperti Cladophora, tetapi ada pula yang mempunyai talus yang lebih
tinggi tingkatannya.
Pembiakan terjadi secara :
 Aseksual dengan zoospora, yang terjadi karena adanya reeduksi. Dari zoospora itu
tumbuh gametofit haploid dengan gamatangium yang berwarna berkotakberkotak-kotak.
 Seksual dengan isogami. Gametangium bersel banyak.
Phaeosporales antara lain mencakup :
Suku Ectocarpaceae. Contoh ; Ectocarpus siliculosus, Pleurocladia lacustris
Suku Cutleriaceae. Contoh ; Cutleria multifida, Heterochordia abietina.

Daur hidup dan skema perkembangbiakan Cutleria multifida

2. Bangsa Laminariles
Dalam bangsa ini termasuk suku Laminariaceae, yang antara lain meliputi
 Macrocystis pyrifera,
pyrifera, hidup di daerah kutub selatan, talusnya mencapai panjang
60 m dengan berat sampai 100 kg. Mempunyai cabangcabang-cabang talus berbentuk
lembaran yang bergantungan, talus dapat terapungterapung-apung pada permukaan air
laut.
 Lessonia sp.
sp. Mempunyai talus yang bentuknya seperti pohon palma.
 Laminaria clustoni,
clustoni, pangkal talus setebal lengan dan umurnya tahunan, bagian
atas menyerupai daunatau mempunyai lembaranlembaran-lembaran menjari yang setiap
tahun diperbarui.
 Pada Laminaria terdapat pergiliran keturunan yang beraturan. Gametofit itu berasal
dari zoospora, pada ujungnya terdapat anteridium yang hanya terdiri atas satu sel,
masing--masing mengeluarkan dua spermatozoid yang mempunyai dua bulu cambuk.
masing
 Zigot hasil perkawinan tumbuh menjadi sporofit. Pada permukaan sporofit terdapat
sel--sel mandul berbentuk buluh (parafisis). Masing sporangium menghasilkan banyak
sel
zoospora dengan dua bulu cambuk.
 Nerecystis leutkeana, talus mempunyai bagian seperti batang yang panjangnya 70 m
dan pada ujungnya trdapat gelembung pengapung berbentuk lembaran.

3. Bangsa Dictyotales
 Pada ganggang ini spora tidak mempunyai bulu cambuk.
 Sporangium beruang satu dan mengeluarkan 4 tetraspora.
 Pembiakan seksual dengan oogami. Gamet jantan mempunyai satu bulu cambuk
yang terdapat pada sisinya. Sporofit dan gametofit bergiliran dan beraturan, dan
keduanya mempuynyai talus berbentuk pita yang bercabangbercabang-cabang menggarpu,
misalnya Dictyota dichotoma.
 Bangsa Dictyotales terdiri atas satu suku saja, yaitu Dictyotaceae
Dictyotaceae,, yang meliputi
beberapa jenis, antara lain :
 Dictyotaceae dichotoma
 Dictyopteris polypoides
 Padina pavonia

4. Bangsa Fucales
 BersamaBersama-sama dengan Laminariales ganggang ini merupakan penyusun utama
vegetasi lautan di daerah dingin. Pembiakan generatif dengan oogami.
 Fucales hanya terdiri atas satu suku yaitu Fucaceae, meliputi antara lain
 Fucus srratus. Fucus yang sudah berumur beberapa tahun mempunyai talus
yang berbentuk pita yang ditengahditengah-tengahnya diperkuat oleh rusuk tengah , kaku
seperti kulit, bercabangbercabang-cabang menggarpu dan melekat pada batu dengan suatu
alat perekat berbentuk cakram.Ujung cabangcabang-cabang talus ini agak membesar
dan mempunyai lekukanlekukan-lekukan yang disebit konseptakel. Didalamnya terdapat
benang--benang mandul (parafisis), oogonium, anteridium. Tiap anteridium
benang
menghasilkan 64 spermatozoid. Oogonium berupa suatu badan yang duduk di
atas tangkai terdiri atas satu sel saja, dan mengandung 8 sel telur.
 Fucus vsiculosus, Sargassum vulgare, Turbinaria decurrens.

Kelas RHODOPHYCEAE (Ganggang merah)
Karakteristik Umum
 Rhodophyceae berwarna merah sampai ungu, kadangkadang-kadang juga lembayung atau
pirang kemerahkemerah-merahan.
 Kromatofor mengandung klorofilklorofil-a dan karotenoid, tetapi warna itu tertutup oleh zat
warna merah yang mengandung fluoresensi, yaitu fikoeretin.
 Sebagai hasil asimilasi terdapat sejenis karbohidrat yang disebut tepung floride, yang
juga merupakan hasil polimerisasi glukosa berbentuk bulat, tidak larut dalam air,
seringkali berlapisberlapis-lapis, jika dibubuhi yodium berwarna kemerahkemerah-merahan.
 Rhodophyceae selalu bersifat autotrof dan heterotrik, hidup dalam air laut, hidupnya
sebagai bentos, melekat pada suatu substrat dengan benangbenang-benang pelekat atau
cakram pelekat.
 Perkembangbiakan dapat secara aseksual, yaitu dengan pembentukan spora, dapat
pula secara seksual (oogami). Baik spora maupun gametnya tidak mempunyai bulu
cambuk, jadi tidak dapat bergerak aktif.
 Rhodophyceae dibagi dalam dua anak kelas, yaitu Bangieae dan Florodeae.

1. Anak kelas BANGIEAEA (PROTOFLORIDEAE)
 Talus berbentuk benang, cakram atau pita dengan tidak ada percabangan yang
beraturan. Pembiakan vegetatif dengan monospora yang dapat memperlihatkan
gerakan ameboid. Anteridium menghasilkangamet jantan yang disebut spermatium.
 Dalam golongan ini termasuk suku Bangiaceae
Bangiaceae,, yang membawahi antara lain
ganggang tanah Porpyridium cruentum dan ganggang laut Bangia artropurpurea.
artropurpurea.
2. Anak kelas FLORIDEAEA
 Talus ada yang masih sederhana, tapi umumnya hampir selalu bercabangbercabang-cabang
dengan beraturan dan mempunyai beraneka ragam bentuk, seperti benang,
lembaran--lembaran.percabangannnya menyirip atau menggarpu.
lembaran
 Tiap anteridium menghasilkan satu gamet betina yang oleh karena tidak dapat
bergerak tidak dinamakan spermatozoid tetapi spermatium.
 Gametangium betina dinamakan karpogonium, terdapat pada ujungujung-ijung cabang lain
daripada cabang talus yang mempunyai anteridium. Suatu karpogonium terdiri atas
satu sel panjang, bagian bawahnya membesar seperti botol, bagia atasnya berbentuk
gada atau benang dan dinamakan trikogen.

 Zigot tidak mengalami waktu istirahat, melainkan dari bidang sampingnya lalu
membentuk selsel-sel yang merupakan benang
benang--benang sporogen. Dalam selsel-sel ujung
benang itu terbentuk satu spora, masingmasing-masing dengan satu inti dan satu plastida
dan dinamakan karpospora. Karpospora itu mulamula-mula berkecambah menjadi suatu
protalium yang akhirnya tumbuh menjadi individu baru dengan alatalat-alat generatif.
 Peristiwa diuraikan di atas terdapat antara lain pada Batrachospermum
moniliforme.Pada
moniliforme.
Pada warga Floridaea lainnya terdapat pergiliran antar 3 keturunan dalam
daur hidupnya yaitu :
1. Gametofit yang haploid, yang mempunyai anteridium dan karpogonium.
2. Karposporofit yang diploid, mengeluarkan karpospora diploid , yang kemudian
tumbuh menjadi
3. Tetrasporofit
Tetrasporofit,, yang habitusnya menyerupai gametofit (keturunan pertama), akan
tetapi tidak mempunyai alatalat-alat seksual, melainkan mempunyai sporangium
yang masingmasing-masing mengeluarkan 4 spora (tetraspora).

 Daur hidup yang memperlihatkan 3 keturunan itu antara lain terdapat pada
Callithamnion corymbosum.
corymbosum. Gametofit dan tetrasporofit dapat isomorf, tetapi ada pula
yang tidak, misalnya Bonnemaisonia hamifera.
 Ada yang mencari nenek moyang Rhodophyceae pada Chlorophyceae, mengingat
adanya trikogin pada karpogonium yang mengingatkan oogonium dalam selsel-sel
tumbuhan pada Coleochaeta. Ada yang mencari hubungan kekerabatan dengan
Cyanophyceae dan mengangap Protoflorideae sebagai jembatannya.
 Bekas ganggang ini telah ditemukan dalam lapisanlapisan-lapisan tanah dari zaman silur,
dan mungkin dari kambrium, bahkan sering tidak hanya bekas, melainkan sisasisa-sisa
yang mengandung kapur.
 Florideae dibagi dalam sejumlah bangsa , diantaranya yaitu :
1. Bangsa Nemalionales, di dalamnya termasuk suku Helminthocladiacae yang
antara lain mencakup Batrachospeermum moniliforme, Bonnemisonia humifera.
2. Bangsa Gelidiales, di dalamnya termasuk suku Gelidiaceae, misalnya Gelidium
cartilagineum dan Gelidium lichenoides, terkenal sebagai penghasil agaragar-agar.
3. Bangsa Gigartinales, kebanyakan terdiri atas ganggang laut. Yang penting ialah
suku Gigartinaceae dengan dua warganya yang menghasilkan bahan yang
berguna, ialah Chondrus crispus dan Gigartina mamillosa, penghasil karagen
atau lumut islandia yang berguna sebagai bahan obat.
4. Bangsa Nemastomales,
Nemastomales, dari bangsa ini perlu disebut suku Rhodophyllidaceae
yang salah satu warganya terknal sebagai penghasil agaragar-agar, yaitu Euchema
spinosum. Suku Sphaerococaceae, juga mempunyai anggotaanggota-anggota yang
merupakan penghasil agaragar-agar pula, diantaranya Gracilaria lichenoides dan
berbagai jenis yang termasuk marga Sphaerococcus.
5. Bangsa Ceramiales,
Ceramiales, Dlam bangsa ini termasuk antara lain suku Ceramiaceae di
dalamnya. Contoh, Callithamnion corymbosum.

ANAK DIVISI LICHENES (LUMUT KERAK)
 Organisme ini sebenarnya kumpulan antara fungi dan algae, tetapi sedemikian rupa,
sehingga dari segi morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan.
 Lichenes hidup sebagai epifit pada pohonpohon-pohonan, tetapi dapat juga di atas tanah,
terutama di daerah tundra di sekitar kutub utara.
 Lichenes dapat kita temukan sampai di atas gununggunung-gunung yang tinggi. Beberapa
jenis dapat masuk pada bagian bagian pinggir batubatu-batu, oleh karenanya disebut
sebagai endolitik.
 Tubuh buah batu terbentuk setelah mengadakan pertumbuhan vegetatif bertahunbertahuntahun.
 Algae yang ikut menyusun tubuh Lichenes disebut gonidium
gonidium,, dapat bersel tunggal
atau berupa koloni. Kebanyakan gonidium adalah ganggang biru (Cyanophyceae
(Cyanophyceae))
antara lain choococcus dan Nostoc
Nostoc,, kadangkadang-kadang juga ganggang hijau
(Cholorophyceae
Cholorophyceae)) misalnya Cystococcus dan Trentopohlia
 Kebanyakan cendawan yang ikut menyusun Lichenes tergolong ke dalam
Ascomycetes terutama Discomycetales
Discomycetales,, hanya kadangkadang-kadang Pyrenomycetales
Pyrenomycetales..
Mungkin juga basidiomycetes mengambil bagian dalam membentuk Lichenis.

 Dalam kurtur murni, cendawan itu memperlihatkan susunan morfologi menurut
jenisnya, tetapi bentuk talus seperti Lichenes baru terjadi jika bertemu dengan jenis
ganggang yang tepat. Lain ganggang akan menghasilkan lain lichens
lichens.. Jadi bentuk
lichenes bergantung pada macam cara hidup bersama antara kedua macam
organisme yang menyusunnya.
 Dapat juga hubungan antara kedua ganggang dari jamur itu dianggap sebagai suatu
helotisme.. Keuntungan yang timbal balik itu hanya sementara, yang pada permulaan
helotisme
saja, tetapi akhirnya ganggang diperalat oleh cendawan, dan hubungan mana
menyerupai hubungan seorang majikan dengan budaknya (helot
(helot).
). Dalam hal ini hidup
bersama antara cendawan dan ganggang pada Lichenes dinamakan helotisme
 Menurut habitusnya kita membedakan Lichenes yang talusnya menyerupai lembaranlembaranlembaran, seperti semak. Yang pertama biasanya melekat dengan benangbenang-benang
menyerupai rizoid pada subtratnya dengan seluruh sisi bawah talus, sedang yang
kedua mempunyai ujung talus yang berbeda dalam udara. Pembagian ini sama sekali
tidak menunjukkan hubungan filogentik antara anggotaanggota-anggota yang tergolong di
dalamnya.
 Kebanyakan Lichenes berkembang biak vegetatif. Pada talus lichenes cendawan
akhirnya dapat membentuk buah yang menurut jenis cendawan dapat berupa
apotesium atau peritesium
peritesium.. Spora yang dilepaskan, di tempat yang baru akan
berkembang menjadi Lichenes baru jika menjumpai jenis ganggang yang tepat, yang
sama dengan jenis ganggang pada talus induknya
 Lichenes diklasifikasikan menurut cendawan yang menyusunnya.

Kelas ASCOLICHENES
 Jika cendawan yang menyusunnya tergolong dalam Pyrenomycetales
Pyrenomycetales,, maka tubuh
buah yang dihasilkan berupa peritesium
peritesium,, misalnya Dermatocarpon dan Verrucaria
Verrucaria..
Jika cendawan penyusunnya tergolong dalam Discomycetales
Discomycetales,, Lichenes membentuk
tubuh buah yang berupa apotesium
apotesium.. Berlainan dengan Discomycetales yang hidup
bebas, yang apotesiumnya hanya berumur pendek, apotesium pada Lichenes ini
berumur panjang, bersifat seperti tulang rawan dan mempunyai askus yang
berdinding tebal. Dalam golongan ini termasuk Usnea (rusuk angina) yang membetuk
semak kecil dan banyak terdapat pada pohonpohon-pohon dalam hutan, lebih
lebih--lebih di
daerah pegunungan.
 Sebagai contoh disebut Usnea barbata dan Usnea dasypoga,
dasypoga, yang dalam rakyat
Indoneisa dianggap mempunyai khasiat obat, merupakan salah satu ramuan dalam
pembuatan jamujamu-jamu tradisional. Usnea menghasilkan suatu anti biotika asam
usnin,, yang berguna untuk melawan tuberculosis.
usnin
 Selanjutnya Rocella tinctoria,
tinctoria, untuk pembuatan lakmus; Cladonia rangiferina,
rangiferina, banyak
terdapat di daerah tundra di sekitar kutub utara dan merupakan makanan utama bagi
rusa kutub; Cetraria islandica,
islandica, banyak terdapat di daerah pegunungan di Eropa,
mampunyai khasiat obat.

Kelas BASIDIOCHENES (HYMENOLICHENES)
 Kebanyakan mempunyai talus yang berbentuk lembaranlembaran-lembaran. Pada tubuh buah
terbentuk lapisan himenium yang mengandung basidium, yang sangat menyerupai
tubuh buah Hymenomycatales
Hymenomycatales.. Contoh Cora pavonia.
 Lichenes dipisahkan dari fungi dan dijadikan suatu golongan yang beridiri sendiri. Jadi
tanpa Algae cendawan itu umumnya tidak lagi dapat hidup dan tidak akan terbentuk
Lichenes..
Lichenes
 Munculnya sifatsifat-sifat khusus dan karakteristik dari adanya simbiosis antara Fungi dan
Algae misalnya hasillhasill-hasil metabolisme yang merupakan zatzat-zat yang tidak dihasilkan
oleh Fungi dan Algae yang hidup terpisah, maka sudah semestinya jika Lichenes itu
merupakan golongan yang tersediri.

DIVISI BRYOPHYTE
(Tumbuhan Lumut)

Karakteristik Umum
 Bryophyta mempunyai alat kelamin berupa anteridium dan arkegonium,
sporogoniumnya terdiri atas banyak sel.
 Arkegonium adalah gametangium betina yang bentuknya seperti botol. Bagian
yang lebar disebut perut, dan bagian yang sempit leher.
 Mikrogametangium (anteredium) adalah gametangium jantan yang berbentuk
bulat atau seperti gada. Dindingnya seperti dinding arkegonium terdiri atas
selapis selsel-sel mandul.
 Pada Bryophyta embrio itu tumbuh menjadi suatu badan kecil yang akan
menghasilkan spora, yaitu sporogonium.

 Perkembangbiakan lumut berlangsung sebagai berikut.
 Spora yang kecil dan haploid, berkecambah menjadi suatu protalium yang pada
lumut dinamakan protonema
protonema.. Tubuh tumbuhan lumut berupa talus seperti
lembaran--lembaran daun (Hepaticae
lembaran
(Hepaticae),
), atau telah mempunyai habitus seperti
pohon kecil dengan batang dan daundaun-daunya (pada Musci
Musci).
). Bagian bawah
embrio dinamakan kakinya. Kaki masuk ke bagian jaringan mulut yang lebih
dalam dan berfungsi sebagai alat penghisap (haustorium).
 Embrio itu lalu tumbuh merupakan suatu badan yang kuat atau jorong dengan
tangkai pendek atau panjang dan seperti telah disebut di atas dinamakan
sporogonium.. Di dalam bagian yang bulat itu dibentuk spora, oleh sebab itu
sporogonium
bagian tersebut juga disebut kapsul spora. Maka bekas dinding arkegonium itu
juga dinamakan kaliptra. Arkespora membentuk sel induk spora, dan dari satu sel
induk spora dan pembelahan induk reduksi tejadilah empat spora yang
berkelompok membentuk tetrade.
 Dinding spora tediri atas dua lapisan, yang luar kuat disebut eksoaporium
eksoaporium,, dan
yang dalam lunak disebut endosperium
endosperium.. Jika spora berkecambah eksosporium
pecah.
 Selain pembiakan dengan spora, pada lumut tersdapat pula pembiakan vegetatif
dengan kuncup eram, yang terjadi dengan bermacambermacam-macam cara pada
protonema, talus atau bagianbagian-bagian lain pada tubuh lumut. Kuncup eram dapat
melepaskan diri dari induknya dan tumbuh menjadi individu baru.

 Semua bagian tubuh lumut jika dipotong menunjukkan daya regenerasi yang sangat
cepat.Daun
cepat.
Daun--daun mempunyai rusuk tengah, terdiri atas satu atau beberapa lapis sel
(terutama dekat rusuk tengah, daun selalu terdiri atas satu atau beberapa lapis sel),
tetapi belum memperlihatkan adanya daging daun (mesofil). Sebagian tumbuhan
lumut telah mempunyai semacam liang udara yang berguna untuk pertukaran gas,
jadi mempunyai fungsi seperti stoma pada tumbuhan tinggi.
 Beberapa lumut bersifat kosmopolit, dapat ditemukan dimanadimana-mana. LainLain-lain jenis
mempunyai daerah distribusi yang terbatas. Pada bermacambermacam-macam tempat,
misalnya tanah dalam rimba, batubatu-batu, cadascadas-cadas, gambut, kulit pohon, dan lainlainlain. LumutLumut-lumut itu merupakan asosiasi tumbuhan yang karakteristik.
 Tumbuhan lumut (Bryophyta
(Bryophyta)) dibedakan dalam dua kelas dengan ciriciri-ciri yang jelas
yaitu:
 Hepaticae (lumut hati)
 Musci (Lumut daun)
Keuda kelas ini berbeda dalam bentuk susunan tubuhnya dan perkembangan
gametangium serta sporongiumnya. Keduanya selalu berwarna hijau, autotrof,
dan sebagai hasil asimilasi telah mendapat zat tepung.

KELAS HEPATICAE (LUMUT HATI)

 Kebanyakan lumut hati hidup di tempattempat-tempat yang basah, oleh sebab itu tubuhnya
mempunyai struktur yang higromorf. Bentuk lain jarang ditemukan meskipun ada pula
yang terdapat pada tempattempat-tempat yang amat kering, misalnya pada kulit
kulit--kulit pohon,
di atas tanah atau cadas, sehingga tubuhnya perlu mempunyai struktur yang
xeromorf. Dan karena hidupnya di atas daun lumut tadi merupakan satu bentuk
ekologi yang khusus yang dinamakan epifil.
 Hepaticae terdiri atas tiga bangsa:




Bangsa Anthocerotales (Lumut Tanduk)
Bangsa Marchantiales
Bangsa Jungermaniales

BANGSA ANTHOCEROTALES (LUMUT TANDUK)
 Bangsa ini hanya memuat beberapa marga yang biasanya dimasuki dalam satu suku
saja, yaitu suku Anthocerotaceae. Berlainan dengan golongan mulut hati lainnya,
sporogonium Anthocerotales mempunyai susunan dalam yang lebih rumit.
 Gametofit mempunya talus bentuk cakram dengan tepi bertoreh, biasanya melekat
pada tanah dengan perantara rizoidrizoid-rizoid. Susunan talusnya masih sederhana. Sel
Sel-sel hanya mempunyai satu kloroplas selsel-sel ganggang.
 Sporogonium tidak bertangkai, mempunyai bentuk seperti buah polongan. Sepanjang
poros bujurnya terdapat jaringan yang terdiri atas deretan selsel-sel mandul yang
dinamakan kolumela
kolumela.. Kolumela itu diselubungi oleh jaringan yang kemudian akan
menghaislkan spora yang disebut arkespora
arkespora.. Selain spora arkespora juga
menghasilkan selsel-sel mandul yang dinamakan elatera.
 Anthocerotales hanya terdiri atas satu suku, yaitu Anthocerataceae
Anthocerataceae,, yang mencakup
antara lain Anthoceros leavis, A.fusiformis, Notothylus valvata.

Bangsa Marchantiales
 Sebagian lumut hati yang tergolong dalam bangsa ini mempunyai susunan talus yang
agak rumit. Sebagai contoh Marchantia polymorpha.
 Talus seperti pita ± 2 cm, lebarnya, agak tebal berdaging, bercabang
bercabang--cabang
menggarpu, dan mempunyai satu rusuk tengah yang tidak begitu jelas menonjol.
Pada sisi bawah talus terdapat selapis selsel-sel yang menyerupai daun yang dinamakan
sisik--sisik perut atau sisiksisik
sisik-sisik ventral.
 Tempat anteredium dan arkegonium terpisah, jadi Marchantiales berumah dua.
Pendukung anteredium disebut anterediofor, pendukung arkegonium disebut
arkegoniofor.

Bangsa Jungermaniales.
 Lumut hati yang kebanyakan kecil hidup di atas tanah atau batangbatang-batang pohon, di
daerah tropika juga sebagai efifit pada daun pohonpohon-pohonan dalam hutan. Bangsa ini
meliputi 90 % dari semua Hepaticae
Hepaticae.. BentukBentuk-bentuk tubuh yang masih sederhana
sangat menyerupai Marchantia
Marchantia,, talus berbentuk pita, sempit dan bercabangbercabang-cabang
mennggarpu. Kebanyakan Jungermaniales telah mempunyai semacam batang yang
bercabang--cabang banyak dan tumbuh dorsivental.
bercabang
 Selain dua baris bagianbagian-bagian serupa daundaun-daun yang kesamping tadi, seingkali
terdapat sederetan bagianbagian-bagina semacam daun lagi yang terletak pada sisi bawah,
dan dinamakan daundaun-daun perut atau amfigastrium.
 Perkembangan anteridium dan perkembangan permulaan embrionya sedikit
menyimpang dari caracara-cara yang telah kita kenal pada hepaticae. Pada
jurgermaniales yang tubuhnya bersifat talus, arkegoniumnya diliputi oleh periketium
yang dikelilingi oleh baginbagin-bagian yang mempunyai bentuk yang khusus, seperti pada
bunga tumbuhan tinggi (Angiospermae
(Angiospermae)) bagian itu disini juga dinamakan periantium.

 Menurut duduknya sporangium, Jungermniales dibedakan dalam tiga suku:





Suku anacrogynaceae: ujung talus tidak ikut mengambil bagian dalam
pembetukan arkegonium; sporogonium terdapat pada sisi punggung, dan pada
beberapa jenis diliputi oleh periketium yang tergolong di sini antara lain:
•
Pelia epiphilla, talus menyerupai marchantia, hidup di atas tanah yang
basah.
•
Metzgeria furcata, talus berbentuk pita sempit , bercabangbercabang-cabang
menggarpu , hidup pada batang pohon atau juga batu padas.
•
Blasia pusilla,
pusilla, talus lebar, mempunyai rusuk tengah, pada tepi talusnya
mulai tampak terbentuknya alatalat-alat sepeti daun.
Suku Acrogynaceae: termasuk jenis lumut hati yang berdaun bersifat
dorsiventral mis. Plagiochila asplenoides tumbuh di daerah tropis
Suku Haplomitriaceae: talus bersifat radial mis. Calobryum mnioides terdapat di
daerah tropis

KELAS MUSCI (LUMUT DAUN)
 Tempat tumbuh beragam: di atas tanah gundul yang periodik mengalami masa
kekeringan, di atas pasir yang bergerak, di antara rumput–
rumput–rumput, di atas batu cadas,
pada batang–
batang–batang dan cabang–
cabang–cabang pohon, di rawa–
rawa–rawa, jarang di dalam air.
Kebanyakan lumut daun suka pada tempat–
tempat–tempat yang basah, tetapi ada pula yang
tumbuh di tempat–
tempat–tempat yang kering. Mengingat tempat tumbuhnya yang beragam,
tubuhnya pun memeperlihatkan struktur yang bermacam–
bermacam–macam pula.
 Pada Musci alat
alat–
–alat kelamin terkumpul pada ujung batang atau pada ujung cabangcabangcabangnya, dan dikelilingi oleh daun – daun yang letaknya paling atas. Daun
Daun–
–daun itu
kadang – kadang mempunyai bentuk dan susunan yang khusus dan seperti pada
Jungermaniales juga dinamakan periantium
periantium..
 Musci dibedakan dalam 3 bangsa
 Bangsa Andreaeales
 Bangsa Sphagnales ( lumut gambut )
 Bangsa Bryales

Bangsa Andreaeales
Bangsa ini hanya memuat satu suku, yaitu suku Andreaeaceae, dengan satu
marga Andreaea. Protonema berbentuk pita yang bercabang–
bercabang–cabang. Kapsul
spora mula–
mula–mula diselubungi oleh kaliptra yang bentuknya seperti kopiyah bayi.
Jika sudah masak pecah dengan 4 katup–
katup–katup. Kolumela diselubungi oleh
jaringan sporogen. Mis. Andreaea petrophila, A. rupestris.
Bangsa Sphagnales ( lumut gambut )
Bangsa ini hanya terdapat satu suku Sphagnaceae dan satu marga Sphagnum
Sphagnum..
Marga ini meliputi sejumlah besar jenis lumut yang kebanyakan hidup di tempattempattempat yang berawaberawa-rawa dan membentuk rumpun atau bantalan, yang dari
atas tiaptiap-tiap tahun tampak bertambah luas, sedang bagian
bagian--bagian bawah
yang ada dalam air mati dan berubah menjadi gambut.

Bangsa Bryales
 Sebagian besar lumut daun tergolong dalam bangsa ini.
 Menurut cara pertumbuhannya Bryales dapat dibedakan dalam dua golongan , yaitu :
 ortotrop,pertumbuhannya
ortotrop,pertumbuhannya diakhiri dengan pembentukan arkegonium, dan
sporangium yang etrjadi dari arkegonium itu berdiri pada ujung batang lumut ,
oleh sebab itu lumut itu dinamakn lumut akrokarp
 plagiotrop, batang pokoknya mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas, dan
arkegonium serta sporongiumnya terdapat pada cabang – cabang pendek.
 Dalam taksonomi Bryales lazimnya dibedakan atas dasar sifatsifat-sifat peristomnya
 Arthodontea Gigi peristom tipis seperti selapur, berasal dari satu lapis sel
sporangium. Gigi – gigi mempunyai garis – garis melintang dan bersendi.
 Nematodonteae Gigi
Gigi--gigi peristom terdiri atas selsel-sel utuh, tidak bergarisbergaris-garis.

DIVISI PTERIDOPHYTA

(Tumbuhan Paku)

 Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah jelas mempunyai
kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam tiga bagian
pokoknya, yaitu akar, batang dan daun. Namun demikian, pada tumbuhan paku
belum dihasilkan biji.
 Adanya akar merupakan sifat yang karakteristik bagi Pteridophyta dan
Spermatophyta, oleh sebab itu dunia tumbuhan sering juga dibedakan dalam dua
golongan yaitu :


Rhizophyta ( tumbuhan akar ) yang terdiri atas Pteridophyta dan Spermatophyta,
dan
 Arhizophyta ( tumbuhan tak berakar ) yang terdiri atas Scizophyta, Thallophyta
dan Bryophyta.
 Peristiwa pembentukan akarakar-akar dari batang yang semua tumbuh ke samping itu
dinamakan homorizi, sedang pembentukan akar – akar yang benar
benar--benar dari kutub
akar seperti terdapat pada Spermatophyta itu dinamakan alorizi.
 Dalam taksonomi, Pteridophyta termasuk juga yang telah punah, dibedakan dalam
beberapa kelas yaitu:





Kelas : Psilophytinae ( Paku Purba )
Kelas : Lycopodiinae ( Paku rambat atau paku kawat )
Kelas : Equisetinae ( Paku ekor kuda )
Kelas : Filicinae ( Paku sejati )

KELAS PSILOPHYTINAE ( PAKU PURBA )
Paku purba meliputi jenisjenis-jenis tumbuhan paku yang sebagian besar telah punah.
Jenis--jenis yang sekarang masih ada hanya sedikit saja, dan lajimnya dianggap
Jenis
sebagai relic suatu golongan tumbuhan paku yang semula meliputi jenisjenis-jenis yang
lebih banyak. Warga paku purba merupakan paku telanjang (tidak berdaun) atau
mempunyai daundaun-daun kecil (mikropil) yang belum terdifferensiasi. Ada diantaranya
yang belum mempunyai akar. Paku purba bersifat homospor.
1. Bangsa Psilopytales ( paku telanjang )
Paku telanjang merupakan tumbuhan paku yang paling rendah tingkat
perkembangannya. Yang paling sederhana masih belum berdaun dan belum berakar.
Batang telah mempunyai berkas pengangkut, bercabang – cabang menggarpu dengan
sporangium pada ujung cabang – cabang tadi. Terdiri atas tiga suku:
1.
2.
3.

Suku Rhyniaseae
Suku Asteroxylaceae
Suku Pseudosporochnaceae

2. Bangsa Psilotales
 Dari bangsa ini ada di antara warganya yang sekarang masih hidup ialah marga
psilotum , yang berupa terna kecil rendah, dan bercabang – cabang menggarpu.
Tumbuhan ini sama sekali tidak berakar, hanya mempunyai tunas – tunas tanah
dengan rhizoid, dan pada batangnya terdapat mikrofil atau daun – daun kecil
berbentuk sisik, tidak bertulang dan tersusun jarang – jarang dalam garis spiral.,
contohnya:
 Psilotum nudum,
nudum, yang masih terdapat di pulau jawa.
 Psilotum triquetrum
triquetrum,hanya
,hanya di daerah tropika
 Tmesipteris tannensis, di Australia.

KELAS LYCOPODINAE
( PAKU RAMBAT ATAU PAKU KAWAT )
Bangsa Lycopodiales
 Bangsa ini terdiri kurang lebih atas 200 jenis tumbuhan yang hampir semua tergolong
dalam suku Lycopodiaceae dari marga Lycopodium
Lycopodium.. Lycopodium itu kebanyakan
berupa terna kecil yang sering sekali dipakai untuk pembuatan buket bersama dengan
bunga.
 Di daerah tropiksa banyak pula terdapat terdapat warga Lycopodium, di antaranya
ada yang hidup sebagai epifit, misalnya L. nummularifolium.
nummularifolium.
Yang banyak dikenal
di Indonesia adalah :
 L. cernuum,
cernuum, yang di Jawa Barat banyak digunakan dalam pembuatan karangan
bunga.
 L. clavatum,
clavatum, yang sporanya dikumpulkan sebagi serbuk licopodium (pulvis
(pulvis
lycopodii)) yang dipergunakan sebagai pembalut pil agar tidak lengket satu sam,
lycopodii
lain,dan juga digunakan dalam percobaan Kundt untuk mengukur panjang
gelombang suara.

Lycopodium cernuum

Bangsa Selaginellales ( paku rane,paku lumut)
 Habitus paku rane dalam beberapa hal memperlihatkan persamaan dengan
Lycopodinae. Sebagian mempunyai batang berbaring dan sebagian tegak,
bercabang--cabang menggarpu anisotom, tidak memperlihatkan pertumbuhan
bercabang
menebal sekunder. Ada yang tumbuhnya membentuk rumpun,ada yang memanjat
dan tunasnya dapat mencapai panjang sampai beberapa meter. Pada batang terdapat
beberapa daundaun-daun kecil yang tersusun dalam 4 baris. Cabang
Cabang--cabang sering kali
mempunyai susunan dorsiventral. Dari 4 baris daun itu yang dua baris terdiri atas
daun--daun yang lebih besar dan tersusun kesamping, yang dua baris lagi terdiri atas
daun
daun--daun yang lebih kecih terdapat pada sisi atas cabang
daun
cabang--cabang yang menghadap
kemuka. AkarAkar-akar yang keluar dari bagianbagian-bagian batang yang tidak berdaun yang
dinamakan pendukung akar.
 Bangsa ini hanya terdiri atas satu suku Selaginellaceae, dan satu marga Selaginella.
Di Indonesia antara lain kita dapati Selaginella caudata, S. plana, S. wildenowii.
Bangsa Lepidodendrales
Bangsa ini sekarang telah punah. Tumbuhan ini mencapai puncak perkembangannya
dalam zaman Devon,Karbon,dan Perm. Dalam zaman tersebut warga
Lepidodendrales telah berbentuk pohonpohon-pohon yang mencapai tinggi sampai 30 meter
dengan garis tengah batang sampai 2 meter. DaunDaun-daunnya bangun jarum atau
bangun garis, mempunyai lidahlidah-lidah, terdapat berkas pengangkut yang sederhana
dan jarang sekali memperlihatkan percabangan menggarpu. Defrensiasi dalam
jaringan tiang belum nampak. Dari sisasisa-sisa pohonpohon-pohon itulah sekarang digali batu
bara.

Selaginella caudata

Bangsa Isoetales
 Tumbuhan yang tergolong bangsa ini berupa terna, sebagian hidup tenggelam dalam
air, sebagian hidup pada tanah yang basah. Batang seperti umbi dan memperlihatkan
pertumbuhan membesar sekuder biasa. Dari batang keluar suatu rozet, daun pada
pangkalnya melebar, mempunyai mesofil sederhana, dan pada sisi atas memiliki
suatu cekungan yang dinamakan foveum
foveum.. DaunDaun-daun kebanyakan adalah sporofil
dengan satu sporangium dalam foveum.Hanya daundaun-daun yang letaknya paling dalam
yang steril. Antara sporofil dan daun biasa tidak terdapat perbedaan bentuk. Diatas
foveum terdapat lidahlidah-lidah berupa selaput berbentuk segitiga dengan pangkal yang
terbenam. Ligula berfungsi sebagai alat penghisap air dan zatzat-zat makanan.
 Isoetales dianggap berasal dari Lycopodiinae yang telah mengalami reduksi. Semula
tumbuh--tumbuhan ini pun lebih besar. Dalam zaman Perm, Pleuromeia telah
tumbuh
mencapai tinggi 2 m dengan batang setebal lengan. Kemungkinan besar
Sigillariaceae merupakan nenek moyang Isoetales, tetapi mungkin juga
Lepidodendrales. Isoetales hanya terdiri dari satu suku saja yaitu Isoetaceae.
Contohnya adalah Isoetes lacustris,
lacustris, I. echinasporum, I. duvieri.

KELAS EQUISETINAE (PAKU EKOR KUDA)
 Equisetnae mencapai puncak perkembangannya dalam zaman Palaezoikum, yang
hampir semuanya kemudian punah kecuali marga Equisetum yang masih kita kenal
sampai sekarang. JenisJenis-jenis tumbuhan dari marga Equisetum yang sekarang ada
merupakan sisa dari warga Equisetum yang dahulu lebih banyak dan lebih meluas.
 Dalam Mesozoikum dulu hidup jenisjenis-jenis Equisetum yang telah memperlihatkan
pertumbuhan menebal sekunder(mempunyai kambium). Beberapa golongan yang
telah punah itu (Sphenophyllaceae,
(Sphenophyllaceae, Calamitaceae),
Calamitaceae), kebanyakan bersifat heterospor,
akan tetapi belum pernah ada warga Equisetinae yang mencapai tingkat
perkembangan sampai dapat menghasilkan biji seperti Lepidospermae
Lepidospermae.. Nenek
moyang Equisetinae mungkin sekali tumbuhan yang tergolong dalam Psilophytinae
Psilophytinae..
Jadi Equisetinae dan Lycopodinae dapat sisamakan dengan dua cabang dengan
perkembangan yang sejajar, keduanya berasal dari Psilophytinae
Psilophytinae,, tetapi berbeda
mikrofilnya.
 Warga kelas ini yang sekarang masih hidup umumnya berupa terna yang menyukai
tempat tempat lembab. Batangnya kebanyakan bercabangbercabang-cabang berkarang dan
jelas kelihatan berbukuberbuku-buku dan beruasberuas-ruas. DaunDaun-daun kecil, seperti selaput dan
tersusun berkarang, sporofil selalu berbeda dari daun biasa.
 Sporofil biasanya berbentuk perisai dengan sejumlah sporangium pada sisi
bawahnya, dan semua sporofil tersusun merupakan suatu badan berbentuk gada atau
kerucut pada ujung batang atau cabang. Protalium berwarna hijau dan berkembang di
luar spora.

Bangsa Equisetales
 Bangsa ini hanya terdiri dari suku Eqisetaceae dan satu marga Equisetum dengan 25
jenis saja. Tumbuh sebagian di darat, sebagian di rawarawa-rawa.
 Karena daun amat kecil, batang dan cabangcabang-cabangnya yang mempunyai fungsi
sebagai asimilator, tampak berwarna hijau karena mengandung klorofil. Di antara warga
Equisetales terdapat beberapa jenis yang mempunyai semacam umbi untuk
menghadapi kala yang buruk, ada pula yang tetap berwarna hijau.
 Beberapa contoh jenis paku ekor kuda yang masih hidup dan ditemukan di Indonesia,
antara lain Equisetum aeniie,
aeniie, E. ramosissunum.
ramosissunum. Di Eropa E. arvense, E. pratense.
Bangsa Sphenophyllales
Tumbuhan dari bangsa ini hanya dikenal sebagai fosil dari zaman Palaezoikum. DaunDaundaunnya menggarpu atau berbentuk pasak dengan tulangtulang-tulang yang bercabang
menggarpu, tersusun berkarang, dan tiap karangan biasanya terdiri dari 6 daun. Dari
bangsa ini, warga yang filogenetik merupakan tumbuhan tertua mempunyai daundaun-daun
yang tidak sama (heterofil).
Rangkaian sporofil menyerupai Equisetum
Equisetum,, sebagian bersifat isopor sebagian heterospor.
Contoh--contoh Sphenophyllum cuneifolium, S. dawsoni, S.fertile.
Contoh
Bangsa Protoarticulatales
Warga bangsa ini pun telah fosil. Tumbuhan itu telah mulai muncul di atas bumi pada
pertengahan zaman Devon.
Di antaranya yang paling terkenal adalah anggota marga Rhynia, berupa semaksemak-semak kecil
yang bercabangbercabang-cabang menggarpu, daundaun-daunnya tersusun berkarang tidak beraturan
Bangsa Protoarticulatales mencakup suku Rhyniaceae
Rhyniaceae,, yang anggotaanggota-anggotanya
dipandang sebagai nenek moyang Sphenphyllaceae dan Calamitaceae
Calamitaceae.. Contoh Rhynia
elegans.

KELAS FILICINAE
 Kelas Filicinae meliputi beraneka ragam tumbuhan yang menurut bahasa seharisehari-hari
dikenal sebagai tumbuhan paku atau pakis yang sebenarnya. Dari segi ekologi
tumbuhan ini termasuk higrofit, banyak tumbuh di tempattempat-tempat yang teduh dan
lembab, sehingga di tempattempat-tempat yang terbuka dapat mengalami kerusakan akibat
penyinaran yang terlalu intensif. Ditinjau dari lingkungan hidupnya, warga kelas ini
dapat dibedakan dalam 3 golongan yaitu paku air, paku tanah dan paku epifit
 Ber
Ber--bagai jenis menjadi penyusun "undergrowth" dalam hutan
hutan--hutan di daerahdaerah-daerah
pegunungan dan hutanhutan-hutan subtropika basah.
 Semua warga Filicinae mempunyai daundaun-daun besar (makrofil), bertangkai,
mempunyai banyak tulangtulang-tulang. Waktu masih muda daun itu tergulung pada
ujungnya, dan pada sisi bawah mempunyai banyak sporangium.
 Habitusnya yang beraneka ragam menyebabkan berbagai jenis di antaranya yang
mendapat penghargaan yang tinggi sebagai tanaman hias, seperti misalnya ekor
merak (Adiantum farleyense), suplir (Adiantum cuneatum) dan paku tanduk rusa
(Platycerium bifurcatum). Selain itu ada pula beberapa jenis yang menghasilkan
bahan yang berguna untuk obatobat-obatan, misalnya Dryopteris filixfilix-mas.
 Filicinae yang sekarang masih hidup dibedakan dalam 3 anak kelas, yaitu:
 Eusporangiatae
 Leptosporangiatae (Filices)
 Hydropterides.

Anak Kelas EUSPORANGIATAE
 Tumbuhan yang tergolong dalam anak kelas ini kebanyakan berupa tenia. Protalium
di bawah tanah dan tidak berwarna, atau di atas tanah dan berwarna hijau. Protalium
selalu mempunyai cendawan endofitik.
 Sporangium mempunyai dinding tebal dan kuat yang terdiri atas beberapa lapis sel,
spora sama besar.
 Anak kelas ini dibedakan dalam dua bangsa, yaitu:

Bangsa Ophioglossales
 Bangsa ini hanya terdiri atas satu suku Ophioglossaceae dengan beberapa jenis saja.
Tumbuhan ini biasanya mempunyai batang di dalam tanah yang pendek, pada bagian
bawah masih mempunyai protostele, tetapi ke atas mengadakan diferensiasi dalam
berkas pengangkutannya.
 Daun biasanya mempunyai bagian yang khusus untuk asimilasi, dan bagian lain yang
fertil yang menghasilkan alatalat-alat reproduksi. Bagian daun yang fertil itu berbentuk
malai atau bulir dan keluar dari tangkai, dari pangkal, dari tengah, atau dari tepi daun
yang steril.
 Sporangium besar, hampir bulat, tidak mempunyai anulus, dindingnya kuat, membuka
dengan suatu retak melintang atau membujur.
 Ophioglossaceae bersifat isospor. Protalium berumah satu, tidak mengandung klorofil,
di dalam tanah, dan hidup sebagai saprofit dengan pertolongan cendawan mikoriza.
 Pada beberapa jenis, embrionya sampai beberapa tahun tetap di dalam tanah. Akar
dibentuk lebih dulu daripada daun dan tunasnya.

 Ophioglossaceae hidup sebagai paku tanah atau epifit. Suku ini hanya terdiri atas 3
marga, yaitu:
 Ophioglossum, sporangium dalam dua baris, letaknya berhadapan pada suatu
bulir, jika masak membuka dengan suatu retak melintang. Daun yang steril
bertepi rata atau berber-bagi menggarpu 11-2 kali, bertulang jala tanpa ibu tulang
yang nyata. Contoh O. vulgatum di Eropa, O. reticulatum di Indonesia.
 Botrychium, biasanya hidup sebagai paku tanah, misalnya B.lunaria di Eropa, B.
daucifolium dan B. ternatum di Indonesia.
 Helminthostachys, sporangium ke segala arah, terkumpul merupakan tukal, jika
masak pecah menurut suatu retak membujur. Daun yang steril terbagi tiga,
masing--masing terbagi lagi dalam beberapa taju berbentuk lanset, hanya terdiri
masing
atas satu jenis, yaitu H. zeylanica.

Bangsa Marattiales
 Bangsa ini juga hanya terdiri atas satu suku Marattiaceae. Daun amat besar, menyirip
ganda sampai beberapa kali. Sporangium pada sisi bawah daun, mempunyai dinding
yang tebal, tidak mem-punyai cincin (anulus), membuka dengan suatu celah atau
liang. Dalam suatu sorus sporangium sering berlekatan menjadi sinangium.
 Kebanyakan paku ini berupa paku tanah yang isospor. ProPro-talium berumur panjang,
mempunyai mikoriza endofitik, tumbuh di atas tanah, berwarna hijau, bentuknya
menyerupai talus lumut hati yang terdiri atas beberapa lapis sel.

Helminthostachys zeylanica

 Marattiaceae meliputi 3 marga, yaitu
 Christensenia, daun menjari, beranak daun 3 atau berbentuk kaki beranak daun
4-5. Sinangium berbentuk cincin, tersebar pada sisi bawah daun. Contoh
C.aesculifolia.
 Atigiopteris, paku yang besar, daun sampai 22-5 m menyirip ganda 2
2--4, anak daun
menyerupai daun kedondong (Spondias dulcis), sorus memanjang, sporangium di
dalamnya bebas, mernbuka dengan suatu celah. contoh A. evecta (paku
kedondong).
 Marattia, daun panjangnya sampai 2 m , menyirip ganda 22-4, pada pangkal
tangkai terdapat duri yang merupakan metamorfosis daun penumpu. contoh M.
fraxinea
 Dalam zaman karbon hidup paku berbentuk pohon tergolong suku Maratticeae
Maratticeae,, yang
tingginya 10 m antara lain Megaphyton

Anak Kelas LEPTOSPORANGIATE (FILICES)
 Golongan ini terdiri dari beraneka ragam paakupaaku-pakuan yang luar biasa banyaknya,
meliputi kurang lebih 90 % dari jumlah seluruh marga yang tergolong dalam filicinae
dan tersebar diseluruh bumi.
 Batang mengeluarkan banyak akar, tetapi jika tidak dapat masuk kedalam tanah akarakarakar itu tidak bertambah panjang, kambium tidak ada, jadi batang tidak mengadakan
pertumbuhan menebal sekunder, dan tidak mempunyai bagian kayu yang kompak.
 Kebanyakan tumbuhan paku berupa herba dengan rimpang yang mendatar, dan
biasanya jarang bercabang.
 Daun yang masih muda selalu tergulung, dan sifat ini sangat karakteristik bagi warga
filicinae pada umumnya. Disebabkan oleh karena selsel-sel pada sisi bawah daun lebih
cepat pertumbuhannya, dan baru ditiadakan dengan terbukanya daun.
 Pada daun filicinae tulang
tulang--tulang daunnya bercabangbercabang-cabang dengan bebebebe-rapa pola.
Pola percabangan tulaangtulaang-tulang daun tersebut merupakan salah satu dasar dalam
pengklasifikasian leptosporangiatae.
 Pada kebanyakan filicinae, batang, tangkai daun, daan kadangkadang-kadang sebagian
daun, tertutup oleh suatu lapisan rambutrambut-rambut berbentuk sisik yang dinamakan
palea.

 Sporangium terbentuk dalam jumlah yang besar pada sisi bawah daun.
 Pada warga suku polypodiaceae
polypodiaceae,, sporangium terkumpul menjadi sorus yang
bentuknya dapat bermacambermacam-macam. Dan sebelum masak sorus itu tertutup oleh
suatu selaput yang disebut dengan indusium
indusium.. Pada dinding sporangium seringkali
terdapat suatu cincin yang terdiri dari selsel-sel yang menonjol keluar dengan penebalan
dinding radial dan dinding dalam. Bagian sisi perut yang yang selsel-selnya tidak
menebal itu dinamakan stomium
stomium..
 Annulus bekerja sebagai suatu mekanisme kohesi dan menyebabkan terbukanya
sporangium, ada atau tidak adanya indusium, merupakan ciriciri-ciri pengenal yang
sangat penting.
 Semua warga filices ( leptosporangiatae) menghasilkan isospora
 Leptosporangiatae dibedakan dalam 3 golongan yaitu :
 Simplices
Simplices;; sporangium didalam sorus terjadi secara serempak
 Gradate; sporangium di dalam timbulnya dari atas ke bawah (basipetal)
 Mixtae
Mixtae;; pembentukan sporangium didalam sorus tidak beraturan.
Selanjutnya masih harus diperhatikan letak sporangium pada sporofil, sehingga
masing--masing golongan tadi dapat dibedakan lagi dalam yang sporangiumnya pada
masing
tepi sporofil (Marginales) dan yang sporangiumnya pada permukaan (bawah) sporofil
(Superficiales).

Berdasarkan sifat sifat diatas, maka skema klasifikasi Fillices menjadi sebagai berikut

Golongan

Marginales

Superficiales

Simplices

Schizacacae

Gleichenieaceae
Matoniaceae

Gradatae

Laxsomaceae
Hymenophyelaceae
Dicksoniaceae
Thyrsopteridaceae

Cyatheaceae *)
Woodsiae*)
Onocleinae *)

Davalleaeae
Oleandeeae

Aspidicea *)
Blechninae *)
Asplenieae *)
Pterideae *)

Metae

Golongan-golongan dengan tanda *) merupakan anak suku kelompok yang besar, yaitu
suku Polypodiaceae. Rupa-rupanya sekarang suku Polypodiaceae yang sangat heterogen
ini dianggap terlalu besar, dan anak suku yang termasuk di dalamnya seyogyanya
ditingkatkan kedudukannya menjadi suku.

Dalam skema itu tidak termasuk suatu golongan, yang mengenai sifatsifat-sifat tersebut
diatas (urutan pembentukan sporangium dan letaknya pada daun ) masih belum
diperoleh kepastian yaitu suku Osmundaceae
Osmundaceae:: sporangium tidak tersusun
berkelompok, tidak bertangkai atau hampir tidak bertangkai, tanpa anulus, tetapi
mempunyai sekelompok sel berdinding tebal, jika telah masak membuka dengan retak
disamping sebelah bawah ujung. Sporangium tersebar, kadangkadang-kadang menutupi
sebagian besar permukaan daun, indusium tidak ada, tidak terdapat sisiksisik-sisik, tetapi
pada daundaun-daun yang muda seringkali terdapat rambutrambut-rambut yag menghasilkan
lendir. Warga suku ini meunjukkan adanya hubungan antara Eusporangiatea yang
terlihat dari cara cara pembentukan sporangium, yang tidak hanya berasal dari satu
sel epidermis saja, tidak adanya anulus, protalium yang berumur panjang. Di
indonesia hanya terdapat satu wakil, yaitu Osmunda javancia.
javancia.

Suku Schizaeaceae
Fosil Shizaeaceae telah ditemukan di zaman karbon akhir. Sporangiumnya
mempunyai beberapa baris anulus dan paku itu telah mempunyai daun yang besar.
Dalam suku ini antara lain termasuk marga :
 Scizeae.
Scizeae. DaunDaun-daun tegak ketas, di Indonesia terdapat S. diditata, S.diachotoma
 Lygodium
Lygodium.. Batangnya membelit, mis. Lygodium circinnatum.
circinnatum. Lygodium telah
dikenal dari zaman tersier
Suku Gleicheniaceae
Sorus hanya mengandung sedikit sporangium tanpa tangkai dan membuka dengan
suatu celah membujur. Anulus melintang. Paku ini mempunyai sisiksisik-sisik. Sorus tidak
tertutup oleh indusium. Dari suku ini yang paling terkenal ialah marga Gelichenia
beberapa diantaranya bersifat sebagai xerofit atau kremnofit, misalnya G.linearis,
G.Leavigata (paku andam, paku resam), seringkali dipakai untuk pelindung sementara
pada pesemaianpesemaian-pesemaian. Pernah ditemukan Fosil Gleicheniaceae dari zaman
Trias.
Suku Matoniaceae
Proteliumnya belum dikenal, suku ini meliputi marga Matonia
Matonia,, antara lain Matonia
pectinata,, dan Phanerosorus yang anggotapectinata
anggota-anggotanya tumbuh di sekitar Kalimantan.
Telah ditemukan Fosil Matoniaceae dari zaman Kapur.
Suku Loxsomeceae
Susunan sorus menyerupai sorus pada wara suku hymenophyllaceae, antara lain
pada Loxsoma cunninghami yang tumbuh dio Selandia Baru, dan pada Loxsomopsis
di Amerika Selatan.

Suku Hymenophyllaceae
Paku ini sangat banyak terdapat didaerah tropik, hidup sebagai epifit, dan sangat suka
akan tempattempat-tempat yang lembab, tetapi ada pula beberapa jenis yang menyukai
habitat yang kering (xerofil). Terdiri atas dua marga:
 Trichomanes. Pada tanah atau epifit dengan rimpang yang merayap atau bangkit,
misalnya pada Tr. Teysmannii,Tr. Javanicum,, Tr Palma tifidium.
 Hymenophyllum. Rimpang merayap, berupa paku tanah atau epifit, contoh
H.junghuhnii, H. australe.
Beberapa jenis hymenophyllaceae yang terdapat diluar daerah tropik dianggap
sebagao relik. Yang fosil belum diketahui dengan pasti, mungkin telah hidup dalam
jaman karbon akhir.
Suku Dicksoiniceae
Antara lain Dicsonia; paku berbentuk pohon dengan daun majemuk dan uraturat-urat
yang bebas, D. Blumei, D. antarctica di Australia, Cibotium
Suku Thyrsopteridaceae
Sangat menyerupai Dicksoiniceae Thyrsopteris elegans yang terdapat di kepulauan
Juan Fernandes.
Suku Cyatheaeae.
Cyatheaeae.
Paku tiang, batang dengan bekas daun yang jelas. Bagian tengah terisi teras
dikelilingi oleh bagian yang berkayu. Bagian yang berkayu mempunyai berkasberkas-berkas
pengangkut yang dikelilingi oleh lapisanlapisan-lapisan sklerenkim. Dari suku ini yang
terkenal adalah marga Cyathea (paku tiang) dan Alsophila

Suku Polypodiaceae
Suku ini tidak memberikan kesan adanya keseragaman diantara anggotaanggota-anggotanya,
dan mungkin sekali berasal dari bermacambermacam-macam bentuk. Dari sebab itu ada yang
menganggap perlu untuk mengadakan beberapa suku. Wettstein membedakan suku
ini dalam beberapa anak suku yaitu:
1, Anak suku Woodsieae
antara lain Cystopteris; rimpang tumbuh tegak dengan ruasruas-ruas pendek mis: C.
woodsia, C. fragilis
2. Anak suku Onocleae , daun fertil berbeda dari yang steril. Contoh : O.Sensibilis di
Asia Timur dan Amerika Utara.
3. Anak suku Davilleae, sorus dengan indusium berbentuk piala atau sisik pada tepi
daun. Dalam anak suku ini termasuk :
 Davillia, terdapat didaerah Palaeotropis. mis. D. Trichomanoides
 Lindsaya, daun yang mati tak terlepas dari rimpang, anak daun asimetrik. Paku
tanah atau epifit. L. cultrata
 Nephrolepis, mis: N. cordifolia
4. Anak suku Oleandreae
Oleandreae,, Seperti Davallieae, tetapi daun tidak berbagi. Kebanyakan
tumbuh di daerah tropik. Mis:Oleandra
Mis:Oleandra
5. Anak suku Aspidieae: sorus agak bulat dengan indusium yang keluar dari tengahtengahtengah sorus itu. Dari anak suku ini yang terpenting ialah marga Dryopteris (Aspidium)

6. Anak suku Asplenieae
Dari anak suku ini yang terkenal adalah :
 Asplenium, yang paling umum di Indonesia ialah A. Nidus (paku sarang) .
 Blechnum, mis: B. orientale
7. Anak suku Pterideae, sorus sejajar denga tepi daun atau dekat dengan tepi daun atau
dekat dengan tepi daun, ditutup oleh tepi daun itu. Anak suku ini terdiri dari beberap
marga diantaranya :
Pteridium, mis: P. aquilinum, Pteris, mis: Pteris ensiformis,
ensiformis, Adiantum, banyak
sebagai tanaman hias mis: A. cuneatum (suplir), A. farleyanse (ekor merak),
Nothochlaena, mis: N. hirsula, Anogramma: A. leptophylla
8. Anak suku Vittarieae
Vittaria: V. elongata
Anthrophyum: uraturat-urat seperti jala mis: A. semicostatum
9. Anak suku Polypodieae
Polypodium: P. vulgare, P. trilobum, P. sundaicum, P. sinuosum, P. triquetrum, P. feei
Cyclophorus: C. varius, C. nummularifolius
Drymoglossum: D. piloselloides (paku picis)
10. Anak suku Acrosticheae
Elaphoglossum: E. angulatum, Platycerium: P. bifucartum (paku tandu rusa),
Acrostichum, paku rawarawa-rawa di tepi pantai: A. speciosum

Blechnum orientale

Adiantum cuneatum (suplir),

Anak Kelas HYDROPTERIDES
 Hyropterides hampir selalu berupa tumbuhan air atau rawa
 Hydropterides meliputi 2 suku yaitu suku salviniaceae dan suku marsileaceae.
 Salviniaceae terdiri atas dua marga yaitu:
1. Salvinia, disebut paku air yang mengapung. Penyebaran di Eropa, Asia,
Afrika, Amerika Selatan mis: Salvinia natans, Salvinia minima, Salvinia
molesta, Salvinia cucullata
2. Azolla, umumnya terdapat di daerah tropika, terapung pada permukaan air.
Dalam daun bagian atas terdapat Anabaena (termasuk dalam
Cyanophyceae) yang berfungsi untuk mengasimilasi N2 dari udara.
Hubungan Anabaena dan Azolla analog dengan hubungan Leguminosae
dan Rhizobium. Di Vietnam digunakan untuk memupuk tanah sawah, mis:
Azolla pinnata,
pinnata, Sering menutupi sawahsawah-sawah di Asia dan Indonesia.
 Suku Marsiliaceae, berdasarkan sifat sporokarpiumnya, Marsiliaceae dibedakan
dalam beberapa marga, antara lain:
1. Marcilea mis: Marsilea crenata
2. Pilularia mis: Pilularia globulifera.
globulifera.
3. Regnellidium mis: Regnellidium diphyllum.
diphyllum.

Salvinia natans

Azolla pinnata

