LA TAR BELA KANG DAN TREND PER KEMBA NGAN
DI DALAM EKOLOGI VEGETASI
2.1. O RIENTAS I DESKRIPSI GEOG RAFI
Ilmu Tumbuhan menjad i suatu tradisi p ada hampir tiga abad terakhir. Kegiatan awal
yang menjad i p erhatian utama terkait deskrip si tentang b entangan lahan (landsekap) y ang
berbeda d an tumbuhanny a. Sebagai contoh, Ilmuan Eropa bany ak memperhatikan p erubahan
secara bertahap di dalam bentuk hutan untuk tumbuh-tumbuhan dekat daerah salju p ermanen
di pegunun gan Alpen sampai tumbuh-tumbuhan y ang berwarn a-warni dari daerah yang jauh.
Karakter dari bentan gan lahan sangat dipengaruhi oleh tip e tumbuh-tumbuhan utama hutan
hujan trop is, savana, padang rumput yang lu as, padang gurun kaktus dan yan g lain. Kar akter
dari bentangan alam juga dip en garuhi dari perbedaan bentuk hidup y ang ditunjukkan antara
hutan gugur daun dan hutan yang selalu hijau, atau antara letak/p osisi tajuk hutan
dibandingkan den gan tajuk yang semp it atau antara daun jarum dan komunitas tumbuhan
daun lebar. Sebab sep erti beragam tumbuh-tumbuhan sangat jelas, mer eka mend apat
perhatian besar dari p erjalan anan n aturalists and geo grap hers. Tetap i uraian sistematis dari
bentuk vegetasi, mulai diken alkan o leh A.VON HUM BOLDT (1806) y ang men ggolon gkan
istilah ap likatif “asosiasi” untuk p ertumbuhan tanaman dalam komunitas

(1805).

Bagaimanapun, Ilmuan Denmark SCHOUW (1823) berhak untuk memberikan p eny ajian
penjelasan p ertama gambaran sistimatis y ang jelas dari berbagai komunitas tumbuhan.
Sistem klasifikasi v egetasi VON HUMBOLDT menurut tip e bentuk pertumbuhan y ang
kemudian dik emban gkan, teristimewa oleh GRISEBACH (1872), y ang men gur aikan
vegetasi di dunia d alam kategori yang b erhubun gan den gan makroklim at.
Usaha pada abad ke dua puluh diarahkan untuk meny ederhanakan diskripsi vegetasi
dalam ran gka menin gkatkan ketelitian dan untuk mendap atkan suatu standart dasar evaluasi
kuantitatif. Bany ak M etode analisis vegetasi berbeda y ang berkemban g, y ang m enggunakan
penyajian dari data yang sangat detail hingga kode dan tabulasi. Bersamaan den gan hal
tersebut menjadi suatu bentuk y ang mudah untuk dip ahami dan dap at dip akai untuk studi
pada daerah lain. Teristimewa untuk metoda-metoda RAUNKIAER (1913, 1918),
CLEM ENT (1905, 1916), DU RIETZ (1921, 1930), BRAUN (1915) dan BRAUN
BLANQUET (1928), dap at diterima den gan baik. Metode-metode ilmiah sederh ana men jadi
perbincangan diantara p ara ahli, tetap i karena penjelasan y ang terbatas merek a serin gkali
merasa risih d engan oran g y ang tertarik pada vegetasi karena p erbedaan sudut pandang.
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Para p elopor dalam ilmu vegetasi tidak membatasi usaha mereka untuk hany a
menjelaskan dan analisis lahan pada komun itas tumbuhan. Variasi y ang tidak terhitung
dalam bentuk-bentuk tumbuhan dan kombinasi-komb inasi y ang dip erlukan sistem-sistem
yang jelas untuk p eny ajian dan diskusi p ada ko munitas tumbuhan dari sudut padang khusus.
Pada saat yang bersamaan ini menjadi suatu keinginan untuk menjelaskan uraian komunitas
dalam istilah pada hubungan seb ab-akib atny a dan fungsinya, dan untuk men eran gkan
lin gkunganny a serta hubun gan suksesional tersebut. Penekan an asp ek ini pada p enelitian
vegetasi memp unyai variasi den gan berkemban gny a waktu.
Uraian umum mengen ai vegetasi dan komunitas tumbuhan hingga bentuk kehidupan
tumbuhan dan jen is dominan tidak merupakan suatu hal y an g usang. Dalam kenyataanny a,
hal tersebut sangat dip erlukan untuk bany ak area y ang tidak dijelaskan dunia. Hal ini
menjad i jelas ny ata sampai p ada program biolo gi internasional (IBP). Petunjuk terbaru
disamp aikan dalam IBP Handbook Nomor 4 oleh PETERKEN (1967) termasuk
FOSBERG'S ( 1961) rencan a uraian y an g usulan umum, dan di d alam 1964 UNESCO
(1967a) untuk suatu inventori unit p hysiognomy c ekologi vegetasi di bumi.
Ekstensif, diskripsi kwalitatif tidak otomatis kurang baik dibandingk an intensif,
diskrip si kwantitatif. Tolok ukur untuk nilai suatu diskrip si adalah kesan ggupan dalam
hubungan den gan perny ataan hasil objektif, bukan meny angkut ketelitian. Sebagai contoh,
lebih khusus, suatu diskrisi kwantitatif tidak dapat memuaskan orientasi umum secara
objektif. Bagaimanap un, diskrip si kwalitatif, masih sangat p enting, bukanlah p eny elidikan
panjang seb agai suatu akhir didalamny a, tetap i sebagai awal y ang bany ak men jadi
kenyataan.
2.2 ORIENTAS I TYPO LO GI SIS TIMATIS
Klasifikasi sistematis p ada masyarakat tumbuhan men erim a suatu daya dorong
khusus melalui BRAUN-BLANQUET, yang men gkomb inasikan banyak inisiasi dari para
pendahuluny a ke dalam suatu rencana y ang meyakinkan. Sistem phytosociology -ny a (1928,
1932) diterima sangat baik di seluruh dun ia, dan telah m emp engaruhi p engemban gan Ilmu
pengetahuan Tumbuh-Tumbuhan Erop a dalam beber apa dekade. Hirarki unit sistematisny a
sengaja dipolakan setelah Sistem taksonomi tumbuhan LINNAEAN. Karena itu, suatu
sistem artifisial yang kerjany a hamp ir eksklusif dengan kriteria floristic. Kriteria ini
berhubungan den gan kar akter atau perbedaan jen is, y aitu., untuk jenis den gan amplitudo
ekolo gis terbatas pada waktu y ang sama menunjukkan suatu derajat tinggi keh adiranny a di
dalam area studi.
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Sistemny a tidak diterima oleh semua ilmuwan tumbuh-tumbuhan, terutama y ang
bukan orang Am erika d an Ahli ekologi In ggris, seperti CLEMENTS, TANSLEY dan para
kolaboratorny a Pengaran g ini juga menggunakan sebagian besar kriteria floristis, tetap i
menggolon gkan komunitas ke dalam jenis atas dasar jen is dominan atau k elomp ok jen is
dominan ( WHITTAKER 1962). Jenis dominan yang p ada umumnya memp uny ai amplitudo
ekolo gis lebih luas. Sebagai konsekwensinya, komunitas adalah ukur an lebih besar dan
memp uny ai suatu lingkungan y ang lebih heterogen. Aplikasi dua kriteria floristic berbeda
dihalan gi p erbandingan komunitas dari Pen garang Amerika-In ggr is dan Erop a.
Diantara bany ak murid BRAUN-BLANQUET mengemban gkan suatu sistem hirark is
unit vegetasi yang m enjad i penekanan utama. In i memberi kesan bahwa sekolah ilmu
pengetahuan vegetasi ak an menemuk an suatu akhir dalam p enetap an, penamaan, dan
penerapan sep erti classcategories terpadu. Kecenderungan ini tidak sesuai dengan niat asli
BRAUN-BLANQUET. Di dalam cetakan p ertama buku terkenalnya, ia mengabdikan lebih
dari separuh ruan g untuk ekolo gi didalam pengertian y ang sesuai, yaitu untuk hubungan
fungsional dan hubun gan seb ab akib at.
2.3 ORIENTAS I LINGKUNG AN
Hubungan masy arakat tumbuhan p ada habitatny a menjadi p enekanan oleh banyak
pengaran g. sep erti UNGER (1836), SENDTNER (1854) DRUDE (1896), WARM ING
(1909), SCHIMPER (1898), SCHROTER (1904), dan bany ak orang y ang lain. Beb erap a
dari m ereka, khususnya WARM ING dan DRUDE (1913), membuat hubun gan lin gkun gan,
dasar studi vegetasi-ny a. Mereka juga men gemban gank an sistem klasif ikasi tumbuhan
menurut lingkun gannya. Ilmu pengetahuan Tumbuh-Tumbuhan menjadi suatu caban g
ekolo gi y ang penting di sek itar p eralihan ab ad itu. Pemahaman ini menjadikan definisi
ekolo gi dik enal d an ditafsirkan dalam semua negara-negara yang b erbahasa In ggr is.
Saat ini, kecend erun gan namp ak mempengaruhi ar ah dari studi-studi hubungan
lin gkungan. Pen ggunaan dar i kriteria lingkun gan untuk mencirikan masyarakat tumbuhan
menjad i lebih umum, dan usaha hin gga mencapai suatu sintesis tentang floristic dan
perlakuan ekologi vegetasi (KRAJINA 1969, DAUBENNIIRE 1968). Penekanan tertentu
diberikan untuk menjelaskan p enelitian ekolo gi pada komunitas tunggal.(ODUM 1959,
OVINGTON 1962). Bersamaan den gan ini terjadi suatu p erubahan p enting dalam metodametoda sepanjan g dek ade terakh ir. Pen garan g y an g lebih awal bekerja sebagian besar secara
deduktif dan menggambark an ekologis mer eka dan b ahkan k esimp ulan fisiolo gis dari
perbandingan pengamatan di lap angan, tanp a mencoba untuk mendukungnya den gan
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eksperimen. Berlain an dengan p eny elidik modern yang bekerja secar a induktif dan
menggunakan eksperimen untuk menin gkatkan ketelitian dari k esimp ulan mer eka.
2.4 ORIENTAS I EKSPERIMENT AL
Penelitian hubun gan sebab akib at dalam masyarakat tumbuhan

waktu itu belum

terpenuhi dengan studi yang saksama dar i kondisi lingkun gannya pada temp at berbeda.
Sebagai contoh, kompetisi antar tumbuhan dikenal untuk permainan suatu p eran p enting di
dalam pengaruh keadaan pola p enggolonganny a. Pengaruh komp etisi, bagaim anapun, hany a
dap at dip erjelas melalui eksperimen, den gan interaksi tumbuhan p enting p ada ko munitas
dip elajari

lewat

mengendalikan

kondisi-kondisiny a.

Eksperimen

sep erti itu telah

dilaksanak an oleh C LEMENTS, WEAVER dan HANSON (1929) dan kemudian oleh
KLAPP (1951) dan ahli ekolo gi p adang rumput lainnya. ELLENBERG (1953, 1954),
KNAPP ( 1954), MUELLER-DOM BOIS dan SIM S (1966), diantara lainny a menggunakan
eksperimen di dalam komp etisi interspecific untuk meneran gkan hubungan sebab-ak ibat
dalam studi tumbuh-tumbuhan. Suatu ringkasan h asil dib erikan o leh ELLENBERG (1963).
Studi bersifat p ercobaan dalam adap tasi genetik p ada sp esies dalam komunitas, dan
ekosistemnya yang ditinjau o leh Mcmillan (1960, 1969).
2.5 ORIENTAS I DINAMIS
Eksperimen dengan menggun akan komun itas tumbuhan sederahana dap at juga
mendoron g menuju b any ak basis exacta untuk studi dinamika tumbuh-tumbuhan. Pokok ini
menerima perhatian y ang paling besar samp ai ahli eko logi Am erika Utara, seperti COWLES
( 1899), COOPER (1913) dan CLEMENTS (1916). Menurut urutan waktu dalam tumbuhtumbuhan namp ak nyata lebih baik dalam distribusi continus dan lebih sedikit p engaruh
anthropogenically masy arakat tumbuhan dari Amerika Utara diband ing mod ifikasi manusia
yang kuat membagi segm en-segmen tumbuh-tumbuhan d ari masa lalu. CLEMENTS (1916)
mengemb angkan suatu sistem p ada dasar klasifikasi atau hubungan suksesional, y aitu pada
perubahan waktu kemudia ia meny imp ulkan dari p ersamaan ru an g dan p erbedaan jen is
dominan dan lin gkungan masyarakatnya. Posisi p enting membentuk suatu komunitas
klimaks climatic regional menjadi semu a komunitas lain adalah hubun gan pada suatu
chrono-sequence. Pendekatan in i diterima oleh bany ak ahli ekolo gi dan menrap kan hal
serup a atau memodifikasiny a, sebagai contoh, den gan TANSLEY (1920, 1939) dalam
uraiannya pada The vegetation of the British Isles tetap i juga oleh BRAUN-BLANQUET
dan p ara muridny a, serta LUDI ( 1930) dan yang lain.
4

WHITTAKER (1951, 1953, 1957) dengan keras men gkritik CLEMENTS rencana
penggo lon gan rap i p hy logenetic berdasar pada suksesi, dan tekanan lingkun gan seb agai
suatu alat bantu untuk mengenali kecenderungan suksesional. Tetapi, WHITTAKER dengan
tegas menyatakan kembali p andangan d inamis p ada tumbuh-tumbuhan dan melihat
perbedaan temp at dan jenis dari p erubahan p op ulasi temp orer sebagai satu-satunya alat
menemuk an suatu urutan dalam studi suksesi.
Pandangan y ang dinamis selalu dip erlihatkan ahli ekologi Am erika Utara, walaupun
dalam berb agai cara memodifik asi bentuknya. Satu bentuk menimbulkan konsep lanjutan di
Timur Amerika Utara. Yan g mem andang tumbuh-tumbuhan seb agai p erubahan p eristiwa
secara terus menerus dalam ru ang dan waktu (GLEASON 1926, CURTIS 1959). Bentuk
lain, y ang diwakili oleh DAUBENM IRE (1952, 1968), menekankan dinamika melalui
suksesi sekunder. Penekanan ini d ihubun gkan dengan p entingnya ap i di Amerika Utara
Barat. DAUBENMIRE menetap kan jenis komunitas hany a dari p osisi relatif tak terganggu,
sedang tumbuh-tumbuhan dimodifik asi diurutkan melalui persamaan habitat sebagai p osisi
hubungan suksesional. Sep erti modifikasi atau jenis tumbuhan p engan ggu tidaklah secara
terpisah diklasifikasi. Sebagai hasil bentuk tumbuh-tumbuhan tidaklah sama dievaluasi
karena variasi

sementara dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, lingkun gan dibuat dalam

klasifikasi dari komunitas. Konsep p erlakukan tumbuh-tumbuhan dengan memberi lebih
beban untuk beberap a dibandin g kepada bentuk-bentuk lain yang mempunyai keuntungan
tertentu, tetap i juga beberap a kerugian.
2.6. O RIENTAS I S TATIS TIK MAT EM AT IS
Permasalah an p emikiran suatu p endekatan objektif untuk mengenali dan melukiskan
komunitas tumbuhan mendap at p erhatian p ara peneliti terutama sekali dalam daerah dimana
komunitas jelas ad alah jar ang, tidak hadir, atau k elih atan terjadi hany a sebagai unit
physiognomic luas ( e. g., seperti hutan, p adang rump ut, dll.). CURTIS dalam Wisconsin
(CURTIS dan MC INTOSH 1950 1951, CURTIS 1955,1959), COTTAM (1949),
WIHTTAKER (1951, 1953, 1954, 1970,1972), GOODALL (1953a, 1953b,1954a), d an y ang
lain terkesan oleh ketidakhad iran p ada batasan-batasan ny ata antara masyarakat tumbuhan.
Komunitas Tumbuhan dipelajari secara sistimatis dan samplin g acak dari indiv idu p op ulasi
tumbuhan sepanjang d istribusi gr adien terp ilih. Ketika memp elajar i p op ulasi untuk
masy arakat telah ditemukan bahwa tidak ada dua p opulasi secara tepat memp uny ai distribusi
paralel y ang sama dan den gan begitu komunitas menjadi san gat sukar untuk digambarkan
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pada suatu dasar matematis. Sebagai gantinya, studi ini menekankan kelanjutan tidak hany a
populasi tetap i juga p ada komunitas.
Greig-Smith (1964), Kershaw (19 64) d an lainny a m en gem ban gkan orientasi
matematis y ang ber kaitan d en gan penyelidikan kuantitatif teh adap p ola vegetas i kecil.
Pielou, (196 9) men gemban gkan analisis matematis terh adap asosiasi negatif dan p ositif
antar a sp esies dan deteksi variasi dar i awal berd asarkan keacakan p ad a r angk aian
tanam an di daer ah y ang sempit. Kedu any a memb ahas keber adaan komunitas b erd asarkan
kesamaan seb agai suatu altern atif terh adap klasif ikasi b erdasark an pen gamatan univers al
bahwa tidak ada d ua komunitas yan g sangat sama.
2.7. O RIENTAS I G EO GRAFI AREA D AN SEJARAH
Studi ekolo gi dan din amik a tumbuh-tumbuhan sangat p enting dalam hubungan untuk
menggamb arkan den gan area geo gr aphic terbatas. Hasilny a bisa diterapkan hany a untuk area
sama. Jika tumbuh-tumbuhan dipelajari atas segmen geogr aphic p ada p ermukaan bumi,
seseorang dap at men genali, sebagai tambahan terhadap lin gkungan d an variasi successional
antar masy arakat tumbuhan, hin gga variasi lain yang k arena kepalsuan dalam perkemban gan
historical perbedaan pada tumbuh-tumbuhan, khususny a, kisaran distribusi regional tidak
overlap p ada jenis. Hal ini merup akan oby ek studi dalam floristic dan geobotany sejarah
sebagai rin gk asan, contohny a, oleh WALTER dan STRAKA ( 1970).
Analisis histories flo ristic dari distribusi tanaman adalah pentin g untuk pemahaman y ang
leb ih men dalam terh adap variasi dalam vegetasi.
Schmid (19 54, 1963) berusaha men gko mb inas ikan fito geo graf is taksono mi den gan
analis is vegctas i dalam klas ilikasi lands cap e d cngan Eropa sebagai contoh. la
membedak an d elap am sabuk v egetas i y ang b erk aitan

den gan

ketin ggian p ada

pegun ungan. Sabuk in i h any a dap at diterap kan dengan criteria f loristic den gan
menggun akan semu a sp esies tanaman y an g p usat distribusinya terletak d alam suatu
sabuk vegetasi sp esifik.
Kelem ahanny a m em erlu kan bany ak kep utusan suby ektif dan mengh alan gi pembagian
yang lebih detail serta mem erlu kan pen getahuan floristic yan g d etail.
2.8. O RIENTAS I K ARTO GRAFI
Bersamaan d engan menin gk atny a informasi masy arakat tumbuhan timbul kein ginan
penyajian geo grapich. Pemetaan Tumbuh-Tumbuhan dikemban gkan dari sudut pandang
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berbeda. Day a dorong yan g terbesar datang d ari penerap an bidan g ilmu kehutanan,
pertanian, dan manajemen d aerah alir an sungai..
Manfaat y ang ny ata peta tumbuh-tumbuhan men jadi banyak dihar gai d an semakin
banyak hamp ir di seluruh dunia, dan sebagai hasilny a, p eny ediaan p eta tumbuh-tumbuhan
kini dengan cepat berkemban gkan. Suatu daftar pustaka internasional peta tumbuh-tumbuhan
telah dicomp ile KUCHLER dan M C CORM ICK 1905, KUCHLER 1900, 1968; 1970).
KUCHLER ( 1967) juga telah ditulis suatu p etunjuk p emetaan vegetasi.
2.9 ORIENTAS I PENERAPAN
Hal ini beran gkat dari ruan g lin gkup p ada pendahuluan metodologis y ang men jadi
perbincangan banyak p raktisi p eneliti vegetasi. Ekolo gi Vegetasi memp uny ai suatu tradisi
menghilan gkan p erbedaan antara dasar dan p endekatan penerap an riset. Perhatian dalam
perilaku dari or ganisme botani dalam lingkun gannya yang aktual, membentuk suatu mata
rantai alami untuk menerapkan ilmu kehutanan, pertanian, dan manajemen kehidupan rimba.
Bagaimanapun, kesadaran ketergantungan yang selalu komp leks pada organisme di antara
yang lain dengan lin gkun ganny a, dan pengetahuan tersebut disana terbatas dalam
kemampuan ber eaksi pada biota dan komunitas untuk memodifikasi teknolo gi memelihara
suatu dasar atau p andangan p okok ke arah p emecah an masalah eko lo gi vegetasi.
2.10 O RIENTAS I EKO SIS TEM : Suatu SINTESE KO NS EP
Hal ini ju ga tidak dap at menjadi penekan an yang kuat bahwa suatu pendekatan
saksama untuk y ang memuat suatu unsur ekologi vegetasi dar i semua istilah orientasi, sejauh
ini. Dasar sep erti suatu sintese diberikan samp ai konsep ekosistem. Ini adalah dokumentasi
yang baik melalui Sy mp osium Ekosistem Hutan ditangani oleh Konggr es Botani
Internasional Kesembilan d i Montreal 1959 dan y ang diterbitkan dalam SI LVA FENNICA
(1960). Pengemb angan bersejarah konsep ekosistem telah ditinjau oleh M AJOR (1969).
Salah satu pointnya y ang utama adalah bahwa konsep ini selalu menjad i bagian dar i kultur
manusia y ang berbed a. M AJOR mengutip sejumlah terminolo gi bentangan lahan dari bahasa
berbeda, sep erti tundra, taiga, p aramo, chaparral, yang men andakan sp esifik jen is lokasi
ekosistem-ekosistem, faktor habitat dan bentuk hidup organisme.
Istilah "sistem ekolo gis" telah d iperkenalkan untuk hab itat aquatik den gan proses dan
biota spesifiknya oleh WOLTERECK ( 1928). TANSLEY ( 1935) memp erkenalkan istilah "
ekosistem" dalam p engertian y ang sama untuk komunitas terestrial den gan habitatny a. Ia
meny atakan p andangan bahwa organisme tidak bisa dip ertimban gkan secara terp isah dari
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lin gkungan spesifiknya dalam beberap a p erlakukan dasar, sep erti or ganisme dan bentuk
lin gkungan suatu sistem fungsion al secara alam i, suatu ekosistem. Sep erti diunjukkan
sebelumny a, sudut p andang ini men jadi suatu dasar penting tema yang siap dalan studi awal
vegetasi. Bagaim anap un ini hanya terjadi sejak kira-kira pada p erang dunia kedua tap i itu
ny ata dan potensial dari konsep nya menjadi banyak kenyataan dalam Eko logi.
Suatu konsep y ang sangat serupa telah dip erkenalkan oleh Ahli Ekolo gi Rusia
SUKACHEV (1945, SUKACHEV dan DYLIS 1964), yang memp ertimbangk an suatu
phytocoenosis (masy arakat tumbuhan) bersama-sam a dengan

lin gkunganny a

"biogeocoenosis".

konsep

Berlawanan

dengan

konsep

ekosistem,

seb agai

biogeocoen asis

menentukan batasan ditentukan oleh p hytocoenosis. Dari sudut p andang sistematis vegetasi
pada konsep biogeocoenosis memp eroleh keuntun gan dari gambaran suatu unit spesifik dari
perhatian sy necological vegetasi, sedan gkan konsep

ekosistem memp uny ai banyak

keuntungan universal dari p engusulan fokus p enting dari p enelitian sy necolo gical, masih
terbuka definisi batasan spesifik dalam hubungan dengan p enelitian berbeda.
Dalam hal ini, suatu ekosistem dapat digambarkan dalam berb agai cara. Satu-Satuny a
kebutuhan bahwa komp onen y ang utama, or ganisme hidup dan suatu lin gkungan y ang
bersedia menerima m asukan, hadir dan bekerja bersama-sama dalam beberap a jenis dari
stabilitas fungsional (ODUM 1959). Sekarang dap at dilihat ekosistem dari sudut pandang
tentang struktural umum definisiny a, dan dari fungsion alny a dan menurut aspek typ ologi.
2.10.1 Aspek Struktural. Di dalam suatu bentuk ekosistem hutan yang khas, seseoran g
dap at menggunak an strata komp onen sebagai d efinisi struktural umum. Strata ini terdiri dari
lap isan p ohon, lap isan semak belukar, lapisan p erdu, dan serin g ju ga lumut dan lumut kerak.
Yang kemudian dap at membentuk suatu lapisan tanah. Tetapi biasany a lumut dan lichen
terjadi ju ga seperti ep ip hytes dan mereka sering ber asosiasi dengan m icrosubstrates sp esifik
dalam suatu habitat seperti batu karang outcropping atau batang kay u membusuk. Di bawah
vegetasi adalah sampah dan lapisan humus. Di dalam tanah seseorang biasany a dap at
mencir ikan tiga strata tanah utama ( A, B, C) ditambah strata akar dan substrata geolo gis.
Komp onen p enting lain adalah microf auna dan tumbuh-tumbuhan dalam tanah, sampah,
humus, dan y ang menemp ati daun-daunan, caban g, dan batang. Juga ada binatan g lebih
besar yang tinggal didalamnya atau men gunjungi ekosistem hutan secara periodik. y ang
melap isi adalah iklim, habitat y ang kompleks, terdiri dari macroclimate regional, yang lokal
iklim top ograp hical lokal, dan berbagai microclimates di dalam ekosistem itu sendiri.
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Komp onen berbeda in i dapat dip elajari sebagai ko mposisi strukturalnya dan aktivitas
fungsional dan interaksi.
Bany ak komp onen individu ekosistem m enimbu lkan disip lin khusus. Komp onen
Tumbuh-Tumbuhan menerima p erhatian y ang tertentu dari ahli eko logi vegetasi, tetap i ia
memp erhatikan hal yang sama terkait dengan asp ek lingkun gan yang

memp engaruhi

perilaku tumbuh-tumbuhan. Masih, komponen climatic adalah bidang khusus study dari ahli
klimatolo gi, substrate geolo gi dari ahli geologi, landform dan p hysiography dari ahli
geo morphologi, tanah dar i ah li ilmu tanah, organisme tanah dari ahli mikrobiolo gi tanahny a,
dan p opulasi satwa dari ahli ilmu eko lo gi satwany a. Bahkan di dalam komponen tumbuhtumbuhan sendiri, bentuk hidup tumbuhan y ang berbeda menerima p erhatian spesialis;
pohon dari rimbawannya, lu mut dari ahli bryologinya, gan ggang dar i ahli phy cologinya, dan
jamur dari ah li my cologiny a. Spesialisasi serup a terjad i di dalam komp onen-komp onen
lin gkungan.
Daftar dap at dip erluas dan dianekaragamkan, terutama sekali di dalam studi metabolisme
ekosistem. Point adalah : konsep ekosistem meny ediakan suatu dasar buny i teoritis untuk
membawa sp esialis bersama-sama dalam bidang studi tentang permasalahan yang lebih
rumit yang menuntut pekerjaan team. Leb ih dari itu, mendorong sintese tentan g p enemuan
yang berkenaan den gan komponen yang terp isah itu, jika dipandan g terp isah: p enerapan
hanya untuk aspek bagian ekosistem y ang sama .
2.10.2 Aspek Fungsional. Dari suatu sudut p andang kwantitatif fungsional, OVINGTON
(1962) mendaftar empat belas p arameter y ang p antas dianalisa di dalam ekosistem hutan.
Parameter Masukan adalah ener gi m atahari, hujan, debu, batu yang rusak karena iklim, dan
tanah yang rusak karena iklim. Parameter Output adalah batang kay u, dll., migrasi satwa,
dan aliran air keluar. Di dalam p arameter-p arameter ad alah p enggunaan dar i ener gi matahari
oleh tumbuhan hijau, pencucian dari tanaman, kotoran gu gur, endap an dari sisa tumbuhan
yang lain d an residu satwa, gangguan kotoran, dan gan ggu an akar dalam tanah.
Analisa M asalah OVINGTON memberikan p oint penting lain, yakni bahwa suatu
ekosistem tidaklah tertutup tetap i suatu sistem terbuka y ang men erim a, membeb askan, dan
menunjukkan suatu within-set sp esifik p ada aktivitas. Keterbukaan ini telah digunakan
sebagai suatu kritik konsep . Bagaimanapun, p enerap an y ang sama untuk suatu organisme
yang tanggap nevertheless sebagai unit dan sedikit orang akan m eragukan suatu organisme
tertentu tentang kep uny aannya .
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Kurang sp esifik, tetapi bukan p enjelasan y ang sin gkat, ad alah milik ODUM (1959)
penekanan p embagian ekosistem. Ia men gen ali dua komponen organik, autotrop hic dan
komp onen heterotrop hic. Ini digolongkan ke dalam p rodusen (tumbuhan h ijau), konsumen
(terutama hewan), dan decomp osers (kebanyakan mikroor ganisme saprophytic). Ekosistem
adalah len gkap dengan komp onen abiotic y ang berisi d asar anorgan ik dan zat organik.
Sudut pandang beror ientasi p roses ini dirancan g untuk menekank an persamaan
fungsional di dalam ekosistem berb eda. Ini san gat penting dalam perumusan tentang banyak
prinsip aktivitas umum. M asih, adalah p enting juga untuk mengenali kean ekaragaman
ekosistem. Semak in spesifik Studi p roses dan menjadi interaksi, y ang semakin p enting akan
menjad i p embatasan p ada tin gkat hasil y ang dapat diramalkan secara alami. Oleh karena itu,
ukuran dan jen is ekosistem meny ajikan p ermasalahan typ logical y ang pantas p ertimbangan.
2.10.3 Ukuran dan Jenis. Seperti EVANS (1956) yang ditunjukkan, disana tidak ada
pembatasan dalam ukuran dan jenis. Seseoran g boleh mengenali sebagai ekosistem " Unit
sangat kecil, sep erti p hy llosp here jasad renik atas daun tumbuhan, untuk paling besar, bumi
atau ecosp here. Seseorang boleh ju ga men genali jenis sangat berbeda, sebagai contoh, suatu
hutan, danau, p ulau, atau ekosistem p erkotaan. Dalam ekologi vegetasi suatu ekosistem
mungk in dib atasi den gan o leh komun itas tumbuhan, sep erti konsep biogeocoenosis atau
oleh beb erap a hubungan komunitas. Seb agai contoh, seseoran g boleh berbicara tentang
ekosistem delta, y ang khas melip uti beberapa habitat dan komunitas yang secara fun gsional
dan lekat salin g b erhubun gan melalui sistem sungai ( FOSBERG 1965a).
Dari sini sun gguh ny ata bahwa konsep ekosistem tidak bisa men ggantikan tumbuhtumbuhan y ang dibentuk dan konsep masyarakat tumbuhan. Ini dip erlukan untuk
menggamb arkan ekosistem-ekosistem tertentu dalam ruang (yaitu, secara geo grafis) dan
pada waktuny a. Konsep ekosistem, bagaiman apun, telah mendoron g p enekanan p erhatian
sama bagi semua komponen utama ekosistem didalam studi lap angan.
2.10.4 Klasifikasi Ekosistem. Tiga pendekatan berbed a klasifikasi ekosistem menjadi d ap at
dibedakan. M ereka adalah: p endekatan kombinasi, pendekatan indep endent, dan pendekatan
fungsional.
Pendekatan y ang dikombinasikan m en garahkan k e suatu sintese tumbuh-tumbuhan
dan lin gkungan d ari permulaan. Itu diwakili dalam pekerjaan dan konsep SUKACHEV
(1928, 1945), SUKACHEV dan DYLIS ( 1964), DAUBENM IRE ( 1952, 1968), KRAJINA
dan p ara muridny a ( 1969), HILLS (1960,1961), MARR (1967), SCHLENKER ( 1951),
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KOPP dan HURTIG ( 1965), EBERHARDT, KOPP, dan PASSARGE ( 1967), dan y ang
lainny a. Tergantung pada p enekanan itu, batasan-batasan ekosistem boleh juga ditentukan
oleh batasan-batasan masy arakat tumbuhan (SUKACHEV), dengan tanah atau batasanbatasan bentuk lahan (HILLS), atau oleh suatu kombinasi tumbuh-tumbuhan dan
karakteristik lingkun gan. Yang k emudian mempertimban gkan sedik it tiruan dan sungguhsungguh sejalan dengan konsep ekosistem ( ROWE et al. 1961).
Pendekatan

independent

memisahk an kesatuan

mempertimbangkan

dan

komponen

individu

ekosistem

men gev aluasiny a den gan b ebas. Sesudah

y ang

itu mereka

dikombinasik an atas dasar p eta dan profil. Dengan cara in i ekosistem dibentuk (FOSBERG
1961, MUELLERDOMBOIS 1966).
Pendekatan y ang pertama telah ditemukan manfaat hutan dan studi evaluasi lokasi,
terutama sekali untuk riset dasar ekologis yang melayani p enerap an akhir, di mana
komp onen ekosistem dapat digun akan seb agai indik ator dari faktor lokasi y ang sangat
tersembunyi. Sebagai contoh, mereka mun gkin menggunakan untuk menggambark an faktor
sep erti kelembaban tanah d an nutrisi yang adalah kritis untuk p ertumbuhan pohon dan
perbedaan p roduktivitas (M UELLER-DOMBOIS 1964, 1965a). Dalam hal ini kor elasi
masy arakat tumbuhan dengan lingkun gannya dibangun ke d alam unit yang mantap dan
komp onen tidak bisa dievalu asi den gan terp isah.
Pendekatan y ang kedua memp ertimbangk an suatu korelasi objektif berbagai komp onen
ekosistem sejak variasiny a dibentuk dengan tidak ketergantungan, yakni dari ukuran-ukuran
yang ditemukan dalam tiap komponen. Pendekatan khususny a bermanfaat dalam dasar studi
tumbuh-tumbuhan y ang dimulai dari y ang lebih luas atau asp ek lebih umum dan kemudian
meluas k epada sesuatu y ang lebih spesifik oleh suatu proses dari urutan p erkiraan ( Sensu
POORE 1962).
Pada waktu itu, ELLENBERG (1973) men gusulk an suatu klasifikasi ekosistem di
bumi, dikategorik an p ada dasar antara hubun gan fun gsion al dan p erbedaan.
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LAPORAN ULASA N RINGKAS TENTANG
LA TAR BELA KANG DAN TREND PER KEMBA NGAN
DI DALAM EKOLOGI VEGETASI
ORIENTAS I DESKRIPSI GEOG RAFI
o

Ilmu Tumbuhan menjad i suatu tradisi p ada hampir tiga abad terakhir. Kegiatan awal
yang menjadi perhatian utama terkait deskrip si tentang bentangan lah an (landsekap )
yang berbeda dan tumbuhannya.

o

Karakter dari bentan gan lahan sangat dip engaruhi oleh :
1. tip e tumbuh-tumbuhan utama hutan hujan tropis, savana, p adang rump ut y ang
luas, p adang gurun kaktus dan y ang lain.
2. perbedaan bentuk hidup yang ditunjukkan antara hutan gugur d aun dan hutan
yang selalu hijau, atau antara letak/p osisi tajuk hutan dibandingkan dengan tajuk
yang semp it atau antara daun jarum dan ko munitas tumbuhan daun leb ar.

o

Uraian sistematis dari bentuk vegetasi, mulai dikenalkan oleh A.VON HUM BOLDT
(1806) yang men ggolon gkan istilah ap likatif “asosiasi” untuk pertumbuhan tanaman
dalam ko munitas (1805).

o

Sistem klasifikasi vegetasi VON HUM BOLDT menurut tip e bentuk p ertumbuhan
kemudian dikemb an gkan, o leh GRISEBACH (1872), yang menguraikan vegetasi di
dunia dalam kategori yan g berhubun gan den gan “makroklimat”.

o

Bany ak M etode analisis vegetasi y ang berkembang, men ggunak an penyajian data
yang san gat detail h ingga kode dan tabulasi. Metoda tersebut menjadi suatu bentuk
yang mudah untuk dipahami dan dipakai untuk studi pada daerah lain. Teristimewa
untuk metoda-metoda RAUNKIAER (1913, 1918), CLEMENT (1905, 1916),
DURIETZ (1921, 1930), BRAUN (1915) dan BRAUN BLANQUET (1928), dap at
diterima dengan baik.

ORIENTAS I TYPO LO GI SIS TIMATIS
Klasifikasi sistematis pada masy arakat tumbuhan dengan kriteria flor istic :
o

BRAUN-BLANQUET, yang mengkomb inasikan

banyak

inisiasi

dari

para

pendahuluny a. Hirarki unit sistematisny a sengaja dipolakan setelah Sistem taksonomi
tumbuhan LINNAEAN. Kriteria ini berhubun gan den gan karakter atau p erbedaan
jenis, y aitu., untuk jenis dengan amplitudo ekologis terbatas pada waktu yang sama
menunjukkan suatu derajat tinggi kehadirannya di dalam area studi.
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o

CLEM ENTS, TANSLEY dkk, men ggolon gkan komun itas ke dalam jen is atas dasar
jenis dom inan atau kelompok jenis domin an ( WHITTAKER 1962). Jenis dominan
yang pada umumnya memp uny ai amp litudo ekologis

lebih lu as. Seb agai

konsekwensinya, komunitas memp uny ai ukuran lebih besar dan memp uny ai suatu
lin gkungan y ang lebih h eterogen.
ORIENTAS I LINGKUNG AN
o

Orientasi Lin gkun gan melih at Hubungan m asy arakat tumbuhan p ada habitatnya.

o

UNGER (1836), SENDTNER (1854) DRUDE (1896), WARMING (1909),
SCHIMPER (1898), SCHROTER (1904), dan banyak orang y ang lain. WARM ING
dan DRUDE (1913), membuat hubun gan lin gkungan, dasar studi vegetasi-ny a.
Mereka

juga

mengembangank an

sistem

klasifikasi

tumbuhan

menurut

lin gkunganny a.
o

Ilmu p engetahuan Tumbuh-tumbuhan menjadi suatu caban g ekolo gi y ang p enting di
sekitar p eralihan abad itu. Pemahaman ini menjadikan definisi ekolo gi dik enal dan
ditafsirkan dalam semua n egara-n egara y an g berbah asa In ggris.

o

Penggunaan dari kriteria lingkun gan untuk mencirik an masyarakat tumbuhan
menjad i lebih umum, dan usaha hin gga mencap ai suatu sintesis tentang floristic dan
perlakuan ekologi vegetasi (KRAJINA 1969, DAUBENNIIRE 1968).

ORIENTAS I EKSPERIMENT AL
o

Pengaruh kompetisi, hanya dap at dip erjelas melalui eksperimen, dengan interaksi
tumbuhan p enting pada komunitas dip elajari lewat mengend alik an kondisikondisiny a.

o

Eksperimen sep erti itu telah dilaksanakan oleh CLEMENTS, WEAVER dan
HANSON (1929) dan kemudian oleh KLAPP (1951) dan ahli ekologi padang rumput
lainny a. ELLENBERG (1953, 1954), KNAPP ( 1954), M UELLER-DOMBOIS dan
SIMS (1966), diantara lainny a men ggunak an eksp erimen di d alam komp etisi
intersp ecific untuk menerangkan hubun gan sebab-akibat dalam studi tumbuhtumbuhan.

o

Studi bersifat percobaan dalam adap tasi genetik p ada spesies dalam komunitas, dan
ekosistemnya yang ditinjau o leh Mcmillan (1960, 1969).
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ORIENTAS I DINAMIS
o

CLEM ENTS (1916) mengemb angkan

suatu sistem p ada dasar klasifikasi atau

hubungan suksesional, y aitu p ada p erubahan waktu kemud ian menyimpulkan dari
persamaan ruang dan

perbedaan jenis dominan dan lingkun gan masyarakatny a.

Posisi penting memb entuk suatu komunitas klimaks climatic regional men jadi semua
komunitas lain ad alah hubun gan pada suatu chrono-sequence.
o

WHITTAKER (1951, 1953, 1957) dengan keras men gkritik CLEMENTS rencana
penggo lon gan teratur p hylogenetic berdasar p ada suksesi, dan tekanan lin gkun gan
sebagai suatu alat bantu untuk mengenali kecenderungan suksesional.

o

WHITTAKER dengan tegas menyatakan kembali pada p andangan dinamis tumbuhtumbuhan dan melihat p erbedaan temp at dan jenis dari p erubahan p opulasi temp orer
sebagai satu-satunya alat menemukan suatu urutan dalam studi suksesi.

o

Tumbuh-tumbuhan mengalami perubahan secara terus menerus dalam ruang dan
waktu (GLEASON 1926, CURTIS 1959). Bentuk lain, y ang diwak ili oleh
DAUBENMIRE (1952, 1968), menekankan dinamika melalui suksesi sekunder.

o

Penekanan ini d ihubun gkan d en gan pentingny a ap i di Amerika Utara B arat.
DAUBENMIRE menetap kan jenis komunitas hany a dari p osisi relatif tak terganggu,
sedang tumbuh-tumbuhan dimodifik asi diurutkan melalui persamaan habitat sebagai
posisi hubungan suksesional.

ORIENTAS I STATISTIK MATEMATIS
o

Komunitas Tumbuhan dipelajari secara sistimatis dan samp ling acak dari indiv idu
populasi tumbuhan sepanjang distribusi gradien terp ilih. Ketika memp elajari p op ulasi
untuk masyarakat telah ditemukan bahwa tidak ad a dua pop ulasi secara tep at
memp uny ai distribusi p aralel y ang sama dan dengan begitu komunitas menjadi
sangat sukar untuk digambarkan pada suatu dasar matematis. Sebagai gantiny a, studi
ini men ekankan k elan jutan tidak hanya p op ulasi tetapi juga pada komunitas.

o

Greig-Smith (1964), Kershaw (1964) dan lainny a m en gem ban gkan or ientasi
matematis y ang berkaitan d en gan penyelidik an kuantitatif tehadap p ola vegetasi
kecil.

o

Pielou, (196 9) men gemb an gkan an alisis matematis terhadap asosiasi negatif dan
positif antara sp esies dan d eteksi variasi dar i awal ber dasarkan keacakan p ada
ran gk aian tanaman di daerah y ang s empit.
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ORIENTAS I GEOGRAFI AREA DAN SEJARAH
o

Studi ekologi dan dinamika tumbuh-tumbuhan san gat p enting dalam hubungan untuk
menggamb arkan den gan batas area geo grap hic. Hasilny a bisa d iterap kan hany a untuk
area sama.

o

Jika tumbuh-tumbuhan dip elajari atas segmen geographic p ada p ermukaan bumi,
seseorang dap at mengenali, sebagai tambahan terhadap lingkungan dan v ariasi
successional antar m asy arakat tumbuhan, hingga variasi lain yang karena k epalsuan
dalam perkemban gan h istorical p erbedaan

pada tumbuh-tumbuhan, khususny a,

kisaran distribusi regional tidak overlap pada jenis.
o

Hal ini merupakan oby ek studi dalam floristic dan geobotany sejarah seb agai
ringkasan, contohny a, oleh WALTER dan STRAKA ( 1970).
Analisis histories f lor istic dari distribusi tanaman adalah p enting untuk
pemah am an y an g lebih mendalam terhadap varias i d alam vegetasi.

o

Schmid ( 1954, 196 3) berus aha mengkombinasik an fito geo grafis taksonomi
den gan analisis vegctasi dalam klas ilikas i lands cap e d cngan Eropa seb agai
contoh. la memb edakan delapam sabuk vegetasi y an g berkaitan den gan ketinggian
pada p egunun gan .

o

Kelem ahanny a memerlukan banyak keputusan suby ektif dan men ghalangi
pembagian y ang leb ih d etail serta memer lukan p engetahu an f lor istic y ang d etail.

ORIENTAS I KARTOGRAFI
o

Pemetaan Tumbuh-Tumbuhan dikembangkan dar i sudut p andang berbeda. Day a
dorong y ang terbesar datang dari p enerap an bidang ilmu kehutanan, pertanian, dan
manajemen d aerah aliran sungai..

o

Manfaat y ang ny ata peta tumbuh-tumbuhan men jadi banyak dihar gai d an semakin
banyak hamp ir di seluruh dunia, dan sebagai hasilnya, penyediaan p eta tumbuhtumbuhan kini den gan cepat berkemban gkan.

o

Suatu daftar p ustaka internasional peta tumbuh-tumbuhan telah dicompile
KUCHLER dan MC CORM ICK 1905, KUCHLER 1900, 1968; 1970). KUCHLER
(1967) juga telah ditulis suatu p etunjuk p emetaan vegetasi.
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ORIENTAS I PENERAPAN
o

Ekolo gi Vegetasi memp uny ai suatu tradisi menghilan gkan p erbedaan antara dasar
dan p endekatan p enerap an riset.

o

Perhatian dalam p erilaku dari or gan isme botani dalam lin gkunganny a y ang aktual,
membentuk suatu mata rantai alami untuk menerapkan ilmu kehutanan, p ertanian,
dan manajemen kehidup an rimb a.

o

Ketergantungan yang kompleks pada organisme den gan lin gkunganny a, dan
pengetahuan tersebut disana terbatas dalam kem amp uan bereaksi p ada biota dan
komunitas untuk memodifikasi teknolo gi memelihara suatu dasar atau pandangan
pokok ke arah pemecahan m asalah ekolo gi v egetasi.

ORIENTAS I EKOS ISTEM : Suatu S INTES E KONSEP
o

Pengembangan konsep ekosistem telah ditinjau oleh MAJOR (1969). Salah satu
pointnya yang utama adalah bahwa konsep ini selalu menjadi bagian dari kultur
manusia y ang berbeda.

o

MAJOR mengutip sejumlah terminologi bentangan lah an dari bahasa b erbeda, sep erti
tundra, taiga, paramo, chap arral, yang menand akan sp esifik jen is lokasi ekosistemekosistem, faktor habitat dan bentuk hidup organisme.

o

Istilah "sistem ekolo gis" telah d iperkenalkan untuk hab itat aquatik den gan proses dan
biota spesifiknya oleh WOLTERECK ( 1928).

o

TANSLEY ( 1935) m emp erkenalkan istilah " ekosistem" dalam pengertian yang sama
untuk komunitas terestrial dengan habitatny a. Ia meny atakan pandangan bahwa
organ isme tidak bisa d ilih at secara terp isah dari lin gkun gan sp esifikny a.

o

Dalam hal ini, suatu ekosistem dapat digamb arkan dalam b erbagai car a. Satu-Satuny a
kebutuhan bahwa komp onen y ang utama, organisme hidup dan suatu lingkun gan
yang bersedia mener ima masukan, h adir dan b ekerja bersama-sama d alam beb erap a
jenis dari stabilitas fungsional (ODUM 1959).
a. Aspek Struktural.
Di dalam suatu bentuk ekosistem hutan y ang khas, seseorang dapat menggunakan
strata komponen sebagai definisi struktural umum. Strata ini terdiri d ari lap isan
pohon, lap isan semak belukar, lapisan p erdu, dan serin g ju ga lumut dan lu mut kerak.
Di bawah v egetasi ad alah sampah dan lap isan humus. Di dalam tanah d ap at
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mencir ikan tiga strata tanah utama ( A, B, C) ditambah strata akar dan substrata
geo lo gis.
Komp onen p enting lain adalah m icrofaun a dan tumbuh-tumbuhan dalam tanah,
samp ah, humus, dan y ang menempati daun-daunan, cab an g, dan batan g.
Juga ada binatan g leb ih besar y ang tin ggal didalamny a atau men gunjun gi ekosistem
hutan secara p eriodik.
b. Aspek Fungsional.
Dari sudut p andang kwantitatif fungsional, OVINGTON (1962) mendaftar emp at
belas p arameter y ang p antas dianalisa di d alam ekosistem hutan. Input Parameter
adalah energi matahari, hujan, debu, b atu y ang rusak karena iklim, dan tanah y ang
rusak karena iklim. Outp ut Parameter adalah batang kay u, dll., migrasi satwa, dan
aliran air kelu ar. Di dalam p arameter tersebut merup akan hasil penggunaan ener gi
matahari oleh tumbuhan hijau, p encucian dari tanaman, kotoran gugur, endap an dari
sisa tumbuhan y ang lain dan residu satwa, gangguan kotoran, d an gan gguan akar
dalam tanah.
ODUM (1959) menekankan pembagian ekosistem menjadi dua komponen organik,
autotrophic dan komponen heterotrop hic. Hal ini digolon gk an ke dalam p rodusen
(tumbuhan hijau), konsumen (terutama hewan), dan decomp osers (kebany akan
mikroorganisme sap rophytic). Ekosistem menjadi len gkap dengan ko mp onen abiotic
yang zat anorganik d an zat organik.
c. Ukuran dan Jenis.
EVANS (1956) memberi batasan dalam ukuran dan jenis. Ekosistem dapat dikenali
dari " Unit sangat kecil, sep erti phy llosphere jasad renik atas daun tumbuhan, untuk
paling besar, bumi atau ecosp here. Dap at juga dikenali jen is sangat berbeda,
contohny a suatu hutan, danau, p ulau, atau ekosistem p erkotaan.
Dari sini nyata bahwa konsep ekosistem tidak bisa menggantikan tumbuh-tumbuhan
yang dibentuk

dan

konsep

masy arakat

tumbuhan. Ini dip erlukan

untuk

menggamb arkan ekosistem-ekosistem tertentu dalam ruan g (y aitu, secara geografis)
dan p ada waktunya. Konsep ekosistem telah mendorong penekanan perhatian sama
bagi semua ko mp onen utama ekosistem didalam studi lapangan.
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d. Klasifikasi Ekosistem.
Tiga p endekatan berb eda klasifikasi ekosistem menjadi dap at dibedakan.m enjadi :
pendekatan kombinasi, p endekatan indep endent, dan p endekatan fungsional.
Pendekatan y ang dikombinasikan m en garahkan k e suatu sintese tumbuh-tumbuhan
dan lin gkungan.
Tergantung p ada penekanan itu, batasan-batasan ekosistem boleh juga ditentukan
oleh suatu kombinasi tumbuh-tumbuhan dan kar akteristik lingkun gan.
Pendekatan indep endent memp ertimbangkan komponen individu ekosistem y ang
memisahk an kesatuan dan men gevaluasinya den gan bebas. Sesudah itu mereka
dikombinasik an atas dasar p eta dan p rofil.
Pendekatan y ang fungsional mempertimbangkan suatu korelasi objektif berbagai
komp onen ekosistem sejak variasinya dibentuk dengan tidak ketergantun gan, y akni
dari ukuran-ukuran y ang ditemukan dalam tiap komponen.
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