PENGANTAR

Panduan Lapangan Dendrochilum
di Kabupaten Kerinci Sumatra

Kabupaten Kerinci terletak di Provinsi Jambi perbatasan Provinsi Sumatra
Barat adalah salah satu daerah yang paling terpencil di Sumatra dan
mengandung banyak spesies Dendrochilum yang kurang dikenal. Dari 15
gunung/bukit di daerah yang kemungkinan besar dihuni cukup banyak oleh
spesies Dendrochilum, hanya ada dua yang dapat menggambarkan contoh
dari herbaria. Hanya satu gunung/bukit yang pernah diteliti dengan baik dan
3 gunung lainnya yang dijelajahi oleh seorang ahli anggrek.
Panduan ini tentu akan berubah di masa depan berdasarkan banyaknya
data yang terkumpul di lapangan tentang persebaran spesies Dendrochilum
dan bagaimana mereka tumbuh di alam liar.
Dendrochilum pertama kali dijelaskan pada tahun 1825 oleh C.L. Blume.
Dia menjelaskan enam spesies yang dia temukan di pulau Jawa. Beberapa
spesies digambarkan selama abad ke-19 yang sebagian besar berasal dari
Filipina dan selebihnya di abad ke-20. Sebagian besar spesies Sumatera
yang tergambarkan dikumpulkan antara tahun 1910 dan 1930. Saat ini ada
318 spesies dan varietas Dendrochilum yang diterima, termasuk 80 spesies
dan varietas dari Sumatra. Sebanyak 86% Dendrochilum dari Sumatra ialah
bersifat endemik. Terdapat 20 spesies yang tercatat berasal dari kabupaten
Kerinci, namun para penulis memperkirakan bahwa spesies yang ada akan
meningkat menjadi sekitar 30 spesies baru dan akan lebih banyak lagi
dengan gunung yang dijelajahi. Terdapat enam spesies endemik di
kabupaten Kerinci, dan semua spesies endemik berada di Gunung Kerinci.
Hal ini menjadikan Gunung Kerinci dan sekitarnya menjadi daerah yang
sangat penting untuk pelestarian genus ini dan seluruh keluarga
Orchidaceae yang terdapat di daerah tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai genus ini, termasuk evolusinya,
morfologi dan distribusi, silahkan kunjungi www.dendrochilum.com.
Untuk mengidentifikasi Dendrochilum dengan tepat, anda harus mengambil
foto bunga dengan jelas dan dekat, termasuk semua bagian dari bunga
tersebut. Hal ini tidaklah mudah, disebabkan beberapa bagian bunga hanya
berukuran beberapa millimeter saja.
.
Banyak Dendrochilum ditemukan di
tempat mereka jatuh di dasar hutan.
Gunung Kerinci. Foto oleh Trey
Sanders.

Trey Sanders dan Mark Arcebal K. Naive
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Kata Kunci Untuk Nama Spesies Di Kabupaten Kerinci
1

2

Rimpang memanjang. Pseudobulbs berjarak lebih dari 2 cm … ......... 2
Rimpang pendek. Pseudobulbs berkumpul bersama pada rimpang
pendek, berjarak kurang dari 2 cm … ................................................. 12
Perbungaan heteranthous (tumbuh dari dasar pseudobulbs dan bukan
dari pertumbuhan baru)… ...................................................................... 3
Perbungaan synanthous (tumbuh dengan daun baru dan membentuk
pseudobulb baru)… ................................................................................ 7

3

Puncak/ujung dari labellum lebih besar dari dasar labellum. ................. 5

4

Puncak/ujung dari labellum lebih sempit dari dasar labellum. ............... 4
Pseudobulbs berjarak lebih dari 5cm dari rhizome
……………………...…………………………11 Dendrochilum korintjiense
Pseudobulbs lebih pendek 3cm dari rimpang

5

Ciri khas habitat hutan awan, Gunung Kunyit, ketinggian 2,100 meter dari
permukaan laut.
Foto oleh Trey Sanders
6

Gunung Tujuh

Stelidia tumbuh dari atas column dan melebihi ujung/puncak column
…….................................................................20 Dendrochilum wichersii
Pseudobulbs hampir terete atau terete…............................................... 7
Pseudobulbs silinder ............................................................................ 10

Gunung Kerinci

Ladeh Panjang

…................................................................6 Dendrochilum complectens
Stelidia tumbuh di tengah column dan mencapai puncak/ujung
…................................................................4 Dendrochilum aurantiacum

7

Labellum seluruhnya atau tanpa lobus samping yang berbeda… .........8

8

Labellum dengan tiga lobus samping yang berbeda… .......................... 9
Pseudobulbs
setipis
rimpang,
berjarak
c
12
cm
…..................................................................14 Dendrochilum longicaule

9

Pseudobulbs berjarak c 6 cm dan tampak tertekan pada rimpang
……................................................................12 Dendrochilum latilobum
Labellum berbentuk rhomboid dan berwarna coklat, bunga terbuka
lebar dan berukuran c 7 mm…..............3 Dendrochilum adpressibulbum
Labellum berbentuk ovate dengan ujung/puncak berbentuk acuminate,
bunga berukuran c 1 cm …....................18 Dendrochilum ramosissimum

10
Gunung Raya
Gunung Kunyit

3

Labellum tiga lobus… ........................................................................... 11
Labellum keseluruhan berbentuk oblong/lonjong dengan panjang
puncak/ujung berbentuk acuminate............1 Dendrochilum acuminatum

34

11

Pseudobulbs berjarak c 12.5 cm terpisah pada rimpang
……..................................................................7 Dendrochilum decipiens

1 Dendrochilum acuminatum
Tercatat dari kabupaten
Kerinci meskipun lokasi
tepatnya tidak diketahui.
Sebuah
varietas
(var.
laxum) tercatat dari dekat
Gunung Talang.

Pseudobulbs berjarak c 3 cm terpisah di sepanjang rimpang
...........................................................................9 Dendrochilum elegans
12

Floral bracts lebih pendek dari bunga ….............................................13

13

Floral bracts lebih panjang dari bunga
….......................................................13 Dendrochilum longibracteatum
Bunga berukuran lebih dari 1 cm …….................................................14

14

Bunga berukuran kurang dari 9 mm…….............................................17
Sisi lobus kecil dan bulat dengan tanpa ujung/puncak yang terlihat.
Sepals dan petals dengan dua batang coklat, petals berwarna coklat
gelap….....................................................10 Dendrochilum insectiferum
Sisi lobus yang berbeda dan memiliki puncak/ujung yang jelas..........15

15

16

Daun rata-rata lebih pendek dari 15 cm …..........................................16
Daun rata-rata lebih panjang dari 20 cm
…................................................................................15 Dendrochilum megalanthum
Puncak/ujung dari labellum adalah bulat, stelidia tumbuh dari dekat
ujung/puncak column…................................8 Dendrochilum dempoense

Tanaman dengan rimpang
panjang, jarak pseudobulbs
yang
terpisah
lebar.
Daunnya
berbentuk
lanceolate dan berukuran
panjang c12 cm dan lebar 2,5 cm.
Perbungaannya berukuran c 16 cm. Bunga-bunganya berwarna hijau
pucat, dengan ukuran 5,5 mm bersilangan. Berbeda dari spesies lain
dengan rimpang yang panjang, dan labellum berbentuk meruncing.
Status konservasinya tidak diketahui dan tidak dievaluasi sehingga harus
ditentukan sebagai data yang kurang.

2 Dendrochilum appendiculatum
Tercatat dari Gunung Tujuh pada
ketinggian 2.200 meter dari
permukaan
laut.
Penulis
mungkin
telah
menemukan
spesies ini di ketinggian 1.900
meter dari permukaan laut di
dekat Ladeh Panjang. Selain itu,
ditemukan juga di Gunung
Marapi.

Puncak/ujung dari labellum adalah runcing, stelidia tumbuh dari dasar
column……..........................................................5 Dendrochilum basale
17

Sisi lobus lebih besar dari pada lobus bagian tengah saat diratakan...18

18

Sisi lobus lebih sempit dari pada bagian tengah saat diratakan..........19
Bilah daun berukuran kurang dari 10 cm….16 Dendrochilum merapiense
Bilah daun berukuran lebih panjang dari 13 cm …..............................17
Dendrochilum ophiopogonoides var. korintjiense

19

Bilah daun berukuran 10-15 cm, hampir lurus dan menyempit langsung
pada ujung/puncak …….................................19 Dendrochilum rigidulum

Pseudobulbs berkumpul, berrimpang pendek. Pseudobulbs
berbentuk ovoid dengan panjang
3 cm.

Bilah daun berukuran c 21 cm, berbentuk lurus lanceolate
…...........................................................2 Dendrochilum appendiculatum

Daunnya
berbentuk
lurus
lanceolate dengan ukuran c 21 cm dan lebar 1,4 cm. Perbungaannya
ber-zigzag dan berukuran c 25-30 cm. Warna bunganya seperti salmon
dan berukuran 8-9 mm bersilangan.
Status konservasi tidak diketahui dan tidak dievaluasi sehingga harus
ditentukan sebagai data yang kurang.

5

6

3 Dendrochilum adpressibulbum

4 Dendrochilum aurantiacum

Tidak secara resmi tercatat dari kabupaten
Kerinci dengan spesimen herbarium. Akan
tetapi, gambar tanaman diambil oleh penulis
pada puncak Gunung Kunyit dekat Lempur.
Tanaman lainpun telah ditemukan di Gunung
Talang.
Ukuran rimpang mencapai hingga 80 cm,
pseudobulbs terpisah dengan jarak 8 cm,
hampir terete dan melekap ke rimpang.
Daunnya berukuran c10 cm dan berbentuk
bulat seperti telur. Perbungaannya berukuran
15 cm dan menanggung banyak bunga
berwarna cokelat dan hijau pucat. Bunganya
berukuran 8-9 mm bersilangan.
Berbeda dari Dendrochilum decipiens.

Diamati dan difoto di Gunung Tujuh pada ketinggian 1.800 meter dari
permukaan laut dan di Gunung Kerinci pada ketinggian 1,900 meter dari
permukaan laut. Tidak ada spesimen dari daerah Kerinci yang
mewakilkan di herbarium.
Ber-Rimpang panjang, dengan pseudobulbs berjarak terpisah 3-9 cm.
Rimpangnya berwarna jingga sedangkan pseudobulbsnya berwarna
jingga saat berada di cahaya terang dan berwarna hijau saat berada di
cahaya redup. Perbungaannya berukuran 10 cm dan tumbuh dari dasar
pseudobulbs kemudian tidak berlanjut tumbuh dan membentuk
pertumbuhan baru dan daun. Bunganya beraroma dan berwarna kuning,
jingga atau merah.
Membedakan bunga dari jenis Dendrochilum wichersii yang sama.
Sebagian besar hutan di lereng utara dan timur Gunung Kerinci dibawah
ketinggian 1900 meter sekarang telah hilang. Sehingga spesies ini
kemungkinan terancam punah di sana saat ini, atau dekat dengan
kepunahan. Kemungkinan ditemukan di Gunung Raya. Juga ditemukan
di pulau Jawa dan Sumatra Utara.
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6 Dendrochilum complectens

5 Dendrochilum basale
Tercatat dari danau Toba sampai Gunung Dempo di selatan. Meskipun
tidak secara resmi tercatat di kabupaten Kerinci dari spesimen
herbarium, terdapat beberapa bukti bahwa tanaman ini telah ditemukan
di Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh.
Pseudobulbs berkumpul dan berbentuk ovoid. Daunnya berbentuk
lanceolate dan berukuran panjang c.5 cm dan lebar 1,8 cm.
Perbungaannya berukuran 14-16 cm. Berbunga terang atau cokelat
pucat dengan labellum berwarna cokelat yang lebih gelap. Ukuran
bunganya 1,7 cm bersilangan. Labella memiliki 3 lekukan dan memiliki
dua prominent yang menonjol. Dibedakan dari yang lain berdasarkan
besaran bunga dari tanaman kecil dan berbentuk sayap yang lebih
panjang pada column.

Tercatat dari Gunung Kerinci pada
ketinggian 1.400 meter dari
permukaan laut. Lokasi tepatnya
tidak
diketahui.
Selain
itu
ditemukan juga di Bur ni Telong di
Aceh.
Ber-Rimpang sampai 50 cm dan
bercabang.
Pseudobulbsnya
berjarak terpisah 9 cm. Daunnya
berukuran panjang c 9 cm dan
berbentuk
lanceolate-elliptic.
Ukuran
panjang
perbungaan
adalah 10 cm. Bunganya berwarna
hijau-putih dan berukuran 8 mm
bersilangan.
Mirip dengan Dendrochilum aurantiacum dan berbeda dari puncak/ujung
labellumnya.
Tidak ada hutan hujan yang akan bertahan hidup di bawah ketinggian
1.900 meter kecuali untuk daerah yang sangat kecil yang tidak dapat
diakses di lereng barat Gunung Kerinci. Kemungkinan spesies ini pun
akan terancam kritis atau punah di kabupaten Kerinci.

7 Dendrochilum decipiens
Tercatat dari Gunung Kerinci dari
spesimen herbarium. Tercatat
pula dari provinsi Aceh dan
Gunung Marapi.
Panjang
batang
rimpang
berukuran sampai 50 cm dan
psedubulbs nya hampir terete.
Ukuran perbungaannya adalah c
15 cm. Bunganya berwarna
cokelat muda dengan labellum
berwarna cokelat lebih gelap.
Ukuran bunganya c 1 cm dan
beraroma manis.
Bunganya mirip dengan Dendrochilum adpressibulbum. Status
konservasi tidak diketahui dan tidak dievaluasi sehingga harus
ditentukan sebagai data yang kurang.
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10 Dendrochilum insectiferum

8 Dendrochilum dempoense
Gambar dari spesies di bawah telah diabadikan dalam foto pada
Gunung Kerinci, lokasi dan ketinggian yang tepat tidak diketahui. Bisa
didapatkan juga dari Gunung Dempo.
Pseudobulbs berkumpul, berwarna cokelat dan berukuran c 4 cm.
Panjang daunnya berukuran c 10 cm dan lebar 1,5 cm. Perbungaannya
dua kali lebih panjang dari daunnya. Bunga berukuran c 2 cm
bersilangan.
Status konservasinya tidak diketahui dan tidak dievaluasi sehingga
harus diperlakukan sebagai data yang kurang.

Endemik untuk Gunung Kerinci dari ketinggian 1.900 meter dari
permukaan laut hingga 2,400 meter dari permukaan laut. Tercatat dari
gunung itu sendiri dan lahan basah Ladeh Panjang.

9 Dendrochilum elegans
Dikumpulkan dari kabupaten Kerinci.
Lokasi
tepatnya
tidak
diketahui.
Tanaman juga telah ditemukan dekat
dari Bukit Djarat dan Barong Tapan dan
dari Pariaman, Padang Panjang.

Pseudobulbs berkumpul. Pseudobulbsnya berbentuk lonjong dan
berukuran c 2,5 cm. Daunnya berbentuk lanceolate dengan ukuran
panjang c 11 cm dan lebar c 4 cm. Daunnya mulai menyempit
dipuncak/ujungnya. 10-15 bunga tumbuh pada perbungaannya. Bungabunga berukuran 1,2 cm bersilangan.

Ukuran rimpang mencapai hingga 40
cm, pseudobulbsnya berjarak terpisah c
3 cm. Daunnya berbentuk elliptic dan
berukuran c 10 cm. Perbungaannya
berukuran c 15 cm. Warna bunga tidak
tercatat. Ukuran bunganya 8 mm
bersilangan.

Bunganya berwarna pucat dengan dua batang cokelat dan kelopak
bunga dengan satu batang cokelat di kelopak bunganya. Labella
berwarna cokelat. Mirip dengan Dendrochilum basale. Spesies ini
mungkin hampir terancam karena pohon kanopi terus ditebang di taman
nasional.

Mirip
dengan
acuminatum.

Dendrochilum

Status konservasi tidak diketahui dan
tidak
dievaluasi
sehingga
harus
diperlakukan sebagai data yang kurang.
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11 Dendrochilum korintjiense
Endemik di Gunung Kerinci, herbarium mencatat pada ketinggian 1.800
meter dari permukaan laut. Penulis menemukannya tumbuh mencapai
hingga ketinggian 1,950 meter di lereng timur. Tanaman tumbuh tinggi
di kanopi dan di hutan primer. Tanaman tidak ditemukan di lereng
selatan. Tanaman ini mungkin dapat ditemukan di Gunung Tujuh.
12

Ber-Rimpang panjang, dengan pseudobulbs berjarak terpisah 6 cm.
Pseudobulbs berwarna jingga merah. Dedaunan berbentuk
lanceolate menyempit dengan panjang 7 cm. Perbungaannya dua kali
lebih panjang dari daunnya. Berbunga kecil, berwarna hijau dan
berukuran c 7 mm bersilangan.

13 Dendrochilum longibracteatum
Ditemukan disebagian besar
Sumatera, termasuk semua
daerah disekitar Kerinci. Tidak
ada catatan herbarium dari
kabupaten Kerinci, namun
terdapat catatan dari provinsi
Jambi yang kemungkinan
besar
seperti
kabupaten
Kerinci. Tanaman ini telah
diabadikan dalam foto pada
ketinggian 1,700 meter dari
permukaan laut di Gunung
Tujuh.

Bunganya mirip dengan Dendrochilum wichersi.
Harus diperlakukan sebagai terancam punah atau bahkan terancam
punah di alam liar dikarenakan pertanian telah masuk ke hutan
primer. Habitat yang tersisa membentang 100 meter di lereng timur.

Pseudobulbs berkumpul pada
dua baris bersama rimpang.
Pseudobulbsnya
berukuran
panjang c 12 cm dan
berbentuk silinder. Ukuran
panjang daun sebesar c 30
cm dengan lebar 2 cm dan
berbentuk lurus lanceolate.

12 Dendrochilum latilobum
Endemik
untuk
Gunung
Kerinci pada ketinggian 1.600
meter dari permukaan laut.
Ber-Rimpang
panjang,
dengan
pseudobulbs
berjarak terpisah c 6,5 cm.
Pseudobulbs melekap pada
rimpang. Panjang daundaunnya berukuran c 10cm
dan c 3 cm. Ukuran
perbungaan adalah c 14 cm. Bunganya berwarna cokelat muda dan
berukuran 8 mm bersilangan. Dibedakan dari Dendrochilum
decipiens, Dendrochilum adpressibulbum, dan Dendrochilum
longicaule.

Bunganya berwarna
kuning dengan bintik
cokelat
pada
labellumnya
dan
lebih
besar
jika
dibandingkan
dengan
genus
lainnya. Spesies ini
mudah dikenali oleh
daun
gagang
panjang yang lebih
panjang
dari
bunganya.

Di bawah ketinggian 1.800 meter, Hutan Gunung Kerinci sekarang
telah dikosongkan. Disana terdapat area hutan hidup di lereng barat
yang tak terjamah pada ketinggian di bawah 1.800 meter. Spesies ini
harus diperlakukan seperti spesies yang punah atau yang terancam
punah di Gunung Kerinci. Tanaman mungkin akan bertahan di
Gunung Tujuh dan Gunung Raya.

Spesies ini mungkin
relatif
umum
di
seluruh kabupaten
Kerinci dan mungkin
ditemukan di sebagian besar pegunungan. Spesies ini harus
digolongkan sebagai spesies yang paling tidak memprihatinkan.
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14 Dendrochilum longicaule
Tanaman telah dikumpulkan
antara ketinggian 2,200 dan
2,400 meter dari permukaan
laut pada Gunung Kerinci.
Tanaman
ini
termasuk
tanaman endemik.

kekuning-kuningan dengan bercak cokelat pada labellum, dan
berukuran c 2,2 cm
Dibedakan dari Dendrochilum dempoense.
Status
konservasi
tidak
diketahui dan tidak dievaluasi
sehingga harus diperlakukan
sebagai data yang kurang.

Ber-Rimpang panjang, tipis,
bercabang dan berukuran
sampai
1
meter.
Pseudobulbsnya terete dan
berjarak terpisah 12,5 cm.
Daunnya
berbentuk
lanceolate menyempit dengan
panjang c 13 cm dan lebar c 1 cm. Bunganya terbuka pada
perbungaannya sebelum daun berkembang. Adapun bunganya
berwarna hijau cerah dengan tambalan hijau gelap di labellum.
Bunganya berukuran c 1 cm bersilangan.

.

Status konservasi tidak diketahui dan spesiesnya belum pernah
tercatat atau dilihat sejak tahun 1920-an, sehingga harus diperlakukan
sebagai data yang kurang.

16 Dendrochilum merapiense
15 Dendrochilum megalanthum

Ditemukan di seluruh daerah Sumatera mulai dari kawasan danau
Toba hingga kabupaten Kerinci. Selain itu juga ditemukan pada
Gunung Gombak dan Gunung Talang. Tidak ada spesimen herbarium
yang terkumpul dari kabupaten kerinci, namun spesies ini telah
diabadikan dalam foto di Gunung Tujuh pada ketinggian 1.800 meter.
Bersama Pseudobulbs yang berkumpul, berbentuk silinder dan
berukuran panjang c 4 cm. Daunnya berukuran c 21 cm dan
berbentuk lanceolate-elliptic. Bunga-bunganya memiliki warna putih
15

Tidak ada spesimen dari herbarium yang terkumpul di kabupaten
Kerinci, namun spesies tersebut berpotensi untuk difoto pada Gunung
Kerinci di ketinggian 2.300 meter dari permukaan laut, meskipun hal
tersebut masih dipertanyakan. Selain itu, spesies ini tercatat juga pada
Gunung Marapi dan Gunung Talang.
Pseudobulbs berkumpul, berbentuk silinder lonjong dan berukuran c 2
cm. Daunnya berbentuk linear dengan puncak/ujung yang tajam dan
berukuran panjang c
8 cm dengan lebar 5
mm.
Perbungaannya
berukuran c 8 cm,
dengan
tulang
punggung
yang
datar.
Sedangkan
bunganya berukuran
c 7 mm bersilangan
dan berwarna coklat
atau ungu kusam.
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17 Dendrochilum ophiopogonoides var. korintjiense
Ditemukan di Gunung Kerinci dari ketinggian 1.800-2.000 meter dari
permukaan laut. Meskipun spesies ini juga ditemukan di Gunung Talang
dan Gunung Marapi, varietas yang satu ini bersifat endemik. Ditemukan
di pohon Engelhardia sp. terpencil di lahan basah Ladeh Panjang.
Ditemukan tumbuh di bawah sinar matahari pada batang atau di bawah
cabang-cabangnya dan memiliki kebiasaan merunduk.
Tanaman rumpun dan bersama pseudobulbs yang berkumpul. Daunnya
berbentuk linear dan berukuran c 15 cm dengan lebar 7 mm.
Perbungaan lebih panjang dari daunnya. Bunganya memiliki ukuran c 8
mm, berwarna hijau muda ke putih.
Tumbuhan ini hanya dapat ditemukan di daerah kecil di lereng selatan
Gunung Kerinci. Meskipun habitat ini memiliki kemungkinan kecil untuk
dirusak oleh pembukaan lahan pertanian, namun populasi yang kecil
memiliki makna bahwa varietas spesies ini harus diperlakukan sebagai
spesies yang rentan.

18 Dendrochilum ramosissimum
Spesies
ini
merupakan
tanaman
endemik bagi Gunung Kerinci yang
ditemukan antara ketinggian 2.400 dan
3.000 meter dari permukaan laut.
Ber-Rimpang panjang dan berukuran
hingga 50 cm. Pseudobulbs berjarak
terpisah c 4 cm dari rimpang dan hampir
berbentuk
terete.
Pseudobulbs
berukuran c 3 cm. Daunnya berbentuk
lanceolate dan menyempit ke ujung
dekat dengan puncak/ujungnya, dengan
ukuran 8-13 cm. Sedangkan untuk
ukuran bunganya hanya 1 cm, berwarna
hijau muda dengan labellum hijau gelap,
terkadang memiliki bercak cokelat.
Spesies ini tidak tercatat sejak tahun
1920-an dan tidak dievaluasi, sehingga harus diperlakukan sebagai
data yang kurang.

19 Dendrochilum rigidulum
Dikumpulkan pada tahun
1920-an pada ketinggian
antara 1600-1700 meter
dari permukaan laut di
Gunung Kerinci. Dapat
ditemukan
juga
di
Gunung Talamau yang
lebih jauh ke Utara.
Bersama Pseudobulbs
yang berkumpul dan
berukuran 3 cm. Daundaunnya
hampir
berbentuk linear dan
mulai menyempit pada bagian puncak/ujungnya. Daunnya memiliki
ukuran panjang 10-15 cm dengan lebar 5-10 mm. Perbungaannya
berukuran 10-20 cm dan ber-zigzag. Berwarna hijau muda dibagian
bunganya, dengan ukuran 8-9 mm.
Spesies ini mungkin punah atau terancam punah di Gunung Kerinci.
Hutan pada ketinggian ini telah dibersihkan. Namun, tingginya
kesamaan spesies ini terjadi di Gunung Raya dan Gunung Tujuh.
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20 Dendrochilum wichersii

Tanaman ini ditemukan oleh penulis dari ketinggian 1,850-1.950 meter
dari permukaan laut di daerah Gunung Kerinci, dan dimulai dari
ketinggian 2.000 meter di lahan basah Ladeh Panjang. Spesimen
Herbarium dikumpulkan dari Padang Panjang lebih jauh ke Utara.
Schlechter mencatat bahwa tanaman tergantung dari cabang-cabang
pohon (lihat di bawah).
Ber-Rimpang panjang dan merayap, pseudobulbsnya panjang dan
berbentuk silinder, dengan ukuran panjang c 3 cm. Daunnya berbentuk
elliptic-lanceolate dan panjangnya 10-12 cm dengan lebar 1,5 - 2,5 cm.
Bunganya tumbuh ke dasar perbungaan dan berwarna kuning, dengan
ukuran 8-10 mm.
Tanaman ini mirip dengan Dendrochilum aurantiacum.

Hutan awan di Gunung Kunyit.
Foto oleh Trey Sanders

21 Dendrochilum sp ‘small red Kunyit’

Penulis menemukan tanaman ini di area kecil hutan, dimana tempat
tersebut terancam dengan penebangan hutan/izin untuk bertani. Jika
ada populasi di lahan basah Ladeh Panjang, spesies ini harus
dianggap rentan, jika tidak harus diperlakukan sebagai terancam
punah di kabupaten Kerinci.

Spesies ini ditemukan oleh penulis dekat puncak Gunung Kunyit di
hutan pada ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut.
Bunganya mirip dengan Dendrochilum merapiense. Penelitian lebih
dekat dan sebuah koleksi oleh seorang taxonomis diperlukan untuk
menentukan apakah itu adalah variasi spesies dari Dendrochilum
merapiense atau kemungkinan spesies baru.

19

20

22 Dendrochilum sp ZB

24 Dendrochilum sp ZD

Foto di Gunung Kerinci pada
ketinggian 2,330 meter dari
permukaan laut.

Ditemukan di Gunung Tujuh pada ketinggian 2,150 meter dari
permukaan laut. Hal ini tidak diketahui dari tujuh puncak yang mana
foto ini diambil. Bunga tampak mirip dengan Dendrochilum
megalanthum.

Bunga terlihat mirip dengan
Dendrochilum
basale
dan
Dendrochilum
insectiferum.
Dendrochilum insectiferum juga
memiliki dua batang cokelat pada
sambungannya,
namun
sisi
lekukan spesimen ini sangat
berbeda.

23 Dendrochilum sp ZC
Ditemukan di Gunung Tujuh pada
ketinggian 2,150 meter dari permukaan
laut. Hal ini tidak diketahui dari tujuh
puncak yang mana foto ini diambil.
Bunga
tampak
mirip
dengan
Dendrochilum cornutum dan ini bahkan
menunjukan
kurangnya
informasi
Dendrochilum dentiferum, sejauh ini
hanya diketahui berasal dari dekat Bukit
Gombok dekat Gunung Talang dan
Padang.
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25 Dendrochilum sp ZG
Spesies ini difoto pada ketinggian 2,690
meter dari permukaan laut pada Gunung
Kerinci tidak seperti spesies lainnya yang
digambarkan.
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26 Dendrochilum sp ZA ‐

Gambar

Dimulai dari ketinggian 2,660 meter
dari permukaan laut dari Gunung
Kerinci. Mirip dengan Dendrochilum
megalanthum.
Tetapi
dengan
beberapa perbedaan.

Jild depan — Dendrochilum ophiopogonoides var. korintjiense diambil di
rawa/lahan basah Ladeh Panjang, pada ketinggian 2,000 meter. Foto oleh Trey
Sanders ©.
Halaman 7—Dendrochilum adpressibulbum. Foto diambil di puncak Gunung
Kunyit, pada ketinggian 2,100 meter. Foto oleh Trey Sanders ©.
Halaman 8—Dendrochilum aurantiacum. Kiri atas, Foto oleh Thilo Nordhausen,
diambil di Gunung Tujuh pada ketinggian 1,800 meter. Kanan bawah, Foto oleh
Peter O’Byrne diambil di lokasi yang tidak diketahui didekatnya ©.
Halaman 9 – Dendrochilum basale. Kedua gambar di foto oleh Jim Comber dan
diambil di Sumatra Utara ©
Halaman 11 – Dendrochilum dempoense. Foto diambil oleh Jim Comber di
Gunung Kerinci, ketinggian tidak diketahui ©
Halaman 13— Dendrochilum cf korintjiense. 1,900 meter di lereng timur
Gunung Kerinci. Di sebuah pohon di hutan yang baru saja ditebang. Foto oleh
Trey Sanders ©.
Halaman 14— Dendrochilum longibracteatum. Foto atas diambil oleh Chien C
Lee di provinsi lain di Sumatra ©. Foto bawah diambil oleh Peter O’Byrne di
Gunung Barisan. ©
Halaman 15 – Dendrochilum megalanthum. Kiri bawah, foto diambil oleh Peter
O’Byrne di lokasi yang tidak diketahui di Sumatra. Kanan bawah, foto diambil
oleh Thilo Nordhausen di Gunung Tujuh pada ketinggian 1,800 meter. ©
Halaman 16 - Dendrochilum megalanthum. Foto diambil oleh Thilo Nordhausen
pada Gunung Tujuh pada ketinggian 1,800 meter. ©
Halaman 17—Dendrochilum ophiopogonoides var. korintjiense diambil di lahan
basah Ladeh Panjang, pada ketinggian 2,000 meter. Foto oleh Trey Sanders
©.
Halaman 19— Dendrochilum wichersii. Pada ketinggian 1,900 meter di lereng
timur Kerinci. Ditemukan di dasar hutan yang terjatuh dari kanopi. Foto bawah,
diambil pada ketinggian 1,900 meter di Gunung Kerinci. Foto oleh Trey Sanders
©.
Halaman 20— Dendrochilum sp ‘small red Kunyit’. Foto oleh Sanders ©.
Halaman 20— Dendrochilum sp ‘apiculate sepals. Foto oleh Sanders ©.
Halaman 21— Dendrochilum sp.ZB. Foto oleh Thilo Nordhausen ©.
Halaman 21— Dendrochilum sp ZC. Foto oleh Thilo Nordhausen ©.
Halaman 22— Dendrochilum sp ZD. Foto oleh Thilo Nordhausen ©.
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Halaman 22— Dendrochilum sp ZG. Foto oleh Thilo Nordhausen ©.

www.dendrochilum.com

Halaman 23— Dendrochilum sp ZA. Foto oleh Thilo Nordhausen ©. Foto bawah,
Dendrochilum cf korintjiense di hutan yang baru saja di buka, pada ketinggian 1800
meter di Gunung Kerinci. Foto oleh Trey Sanders ©
Jilid belakang – Dendrochilum cf wichersii. Tumbuh di pohon Engelhardia sp yang
terisolasi di lahan basah Ladeh Panjang pada ketinggian 2,000 meter. Lampiran
lereng timur Gunung Kerinci dari Kersik Tuo. Foto oleh Trey Sanders ©
Foto Jim Comber diwariskan ke Royal Botanic Gardens Kew. Foto-foto yang
digunakan di tiru dengan izin direktur, Royal Botanic Gardens, Kew.
Foto-foto oleh Peter O’Byrne dan Thilo Nordhausen digunakan dengan izin dari
Yayasan Anggrek Swiss di Herbarium, Jany Renz. http://orchid.unibas.ch

Ucapan Terimakasih:
Ricky Surigato dan Candra Prayoga dari Kersik Tuo, dan Andi Tiasandawa
dan Mhd Zacky Zaid dari Lempur, Sumatra karena menjadi pemandu dan
teman yang luar biasa yang mendukung Trey Sanders ketika di Sumatra.
Yayasan Anggrek Swiss yang sudah mengizinkan Trey Sanders
menggunakan gambar-gambar Thilo Nordhausen dan Peter O’Byrne di
Herbarium, Jany Renz. http:// orchid.unibas.ch
Chien C Lee, fotografer hebat dari Sarawak. Chien mengizinkan Trey
Sanders untuk menggunakan fotonya pada situs web Dendrochilum.
Almarhum Jeﬀrey Wood dari Royal Botanic Gardens, Kew, Britania Raya.
Jeﬀrey mengizinkan Trey Sanders untuk menggunakan koleksi foto Jim
Comber
yang
diwariskan
untuk
situs
web
Dendrochilum,
www.dendrochilum.com
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