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Teori Penyebaran Tumbuhan 

(Wulf, 1943) 

• Continental drift (Paparan benua) 

Pada zaman purba (+ 200 juta tahun yang lalu) semua 

benua yang ada saat ini masih menjadi satu (atau 

dua) daratan yang besar yang  disebut Pangea. 

Pemisahan mulai terjadi pada  zaman mesozoikum, 

melalui 2 garis meridian: 

 

1) Eropa, Afrika dan Amerika  ----- Samudera Atlantik 

2) Arika dan India ----- Samudera Hindia 



Awal fragmentasi hutan tropika pada era Mesozoic di 

Gondwana 



Mesozoik – Kretaseus - Akhir 



Teori Penyebaran Tumbuhan 

(Wulf, 1943) 

• Landbridge (Jembatan daratan) 

 Apabila ada taxon tumbuhan yang sama, berada di 
daratan yang terpisah, maka kedua daratan tersebut 
pernah terhubung/tersambung.  

 Daratan yang berfungsi sebagai jembatan 
penyebaran tumbuhan disebut jembatan daratan 
atau landbridge,  

  

 Perkembangan selanjutnya, landbrige tenggelam di 
dasar laut 



Pada awal masa Eosin, hutan tropika tumbuh dan terjadi perpindahan 

antara Eurasia dan America Utara melalui Greenland 
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1.Amerika Selatan dan Tengah; 2. Afrika Tengah dan Barat; 3. Asia Tenggara; 

4. Papua Nugini; 5. Madagascar 



Karakteristik flora menurut 

kawasannya (Good, 1953) 

1. Kerajaan utara (boreal) 

2. Kerajaan Paleotropik 

3. Kerajaan Kawasan Pasifik (Polinesia) 

4. Kerajaan Neotropik 

5. Kerajaan Afrika selatan (Kapensis) 

6. Kerajaan Australia 

7. Kerajaan Antartika 



• Kerajaan Paleotropik meliputi: 

– Subkerajaan Afrika 

– Subkerajaan Indo-Malesia 

• Karakteriktik iklim: curah hujan tinggi 

• Karakteristik hutan: subur dan lebat 

• Karakteristik vegetasi: variasi jenis tinggi 

 



Subkerajaan Indo-Malesia meliputi : 

 
1)Daerah India:  SriLangka, Pantai Malabar, India 

Selatan, Dekan, Dataran Gangga, Lereng Himalaya;  

2)Daerah daratan Asia Tenggara 

kontinental: Kamboja, Burma/Myanmar, Cina Selatan, 

Hainan, Kepulauan Rinkin, Thailand, Indo-Cina; 

3)Daerah Malesia: Semenanjung  

Malaysia, Jawa, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Kalimantan, Filipina, Kepulauan Aru dan Papua. 





Pola Distribusi Tumbuhan di Dunia 

 - Pola distribusi tumbuhan : secara luas atau terbatas pada 

wilayah tertentu 

- Berdasarkan terdapat atau tidak terdapat jenis-jenis tumbuhan di 

suatu wilayah, dikenal 3 kelompok taksa tumbuhan: 

 - tumbuhan yang tersebar luas 

 - tumbuhan endemik 

 -tumbuhan discontinue 

 

Contoh tumbuhan tersebar luas (wides) antara lain, plantago 

mayor atau Agathis australis; tumbuhan endemik adalah Ginko 

biloba atau Rafflesia arnoldii, dan tumbuhan discontinue adalah 

Empetum nigrum atau Larrea trdentata. 



Tumbuhan Kosmopolit 

• Kelompok taksa tumbuhan yang penyebarannya 
sangat luas, meliputi seluruh wilayah (dunia) 

 
– Contoh: Plantago mayor  

    Agathis australis 

     Poaceae 



Tumbuhan Endemik 
• Taksa tumbuhan yang penyebarannya terbatas di wilayah yang 

tidak terlalu luas. 

• Faktor penyebab kondisi lingkungan setempat dan barier.  

• Macam tipe tumbuhan endemik:  

– tumbuhan endemik benua 

– tumbuhan endemik regional 

– tumbuhan endemik lokal/setempat 

Contoh: Ginko biloba 

          Rafflesia arnoldii 



Tumbuhan Diskontinyu 

• Taksa tumbuhan yang hadir di suatu wilayah yang luas 

namun terpisah-pisah dalam kantong-kantong taksa 

tumbuhan tertentu.  

• Terbentuk karena faktor barier ekologi, gagal 

bermigrasi, atau gagal beradaptasi pada lingkungan 

tertentu. 

• Contoh: Larrea tridentata 

               Empetrum nigrum 
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