
; adalah salah satu key 
features di Taman Nasional 
Alas Purwo (TNAP) dan 
m e r u p a k a n  f o r m a s i  
vegetasi  yang cukup 
d o m i n a n .  M e n u r u t  
Supriyadi dan Suryatmojo 
(2007), distribusi bambu di 
dalam kawasan TNAP 
t e r s e b a r  d i  s e l u r u h  
kawasan terutama di 
sepanjang tepi kawasan 
taman  nas iona l  dan  
mengelompok di bagian 
tengah kawasan.Jenis 
bambu yang ditemukan di 
T N A P  l e b i h  d a r i  9  
(sembilan) jenis yaitu :

Bambu ampel (Bambusa vulgaris), bambu wuluh 
(Schizostrachyum iraten), bambu apus (Gigantochloa apus), 
bambu gesing (Bambusa spinosa), bambu jajang 
(Gigantochloa hasskarliana), bambu jalar (Dinochloa sp ), 
bambu jawa (Gigantochloa atter), bambu ori (Bambusa 
arundinacea), pring manggong (Bambusa jacobsii) dan 
beberapa jenis bambu yang belum teridentifikasi

Peta Distribusi dan Kelimpahan Bambu 
TN Alas Purwo

Secara keseluruhan luas hutan bambu di TNAP adalah 7.496 
Ha atau 17,26 % dari luas kawasan taman nasional yaitu 
43.420 Ha. Pada zona inti (sanctuary zone) kawasan yang 
didominasi bambu seluas 3.570, 44 Ha atau 20,75% dari luas 
zona inti, sementara pada zona rimba kawasan yang 
didominasi bambu seluas 3.838,96 Ha atau 15,5 % dari luas 
zona rimba (wilderness zone)

Zona Rimba
Zona Inti
Hutan Bambu

Habitus / perawakan : rumpun 
bambu jenis ini adalah tegak 
dan tidak terlalu rapat. Buluh : 
tingginya dapat mencapai 20 
m, buluh muda berwarna hijau 
mengkilat, panjang ruas 25-45 
cm, diameter 5-10 cm, tebal 7 -
15 mm. 

Percabangan : berada lebih kurang 1,5 m diatas tanah 
dengan jumlah 2  5 cabang dan satu cabang lebih besar dari 
cabang lainnya. Pelepah buluh : mudah luruh tertutup bulu 
hitam dan coklat, kuping pelepah buluh membulat dengan 
ujung melengkung keluar. Daun : gundul, kuping pelepah 
buluh kecil tinggi lebih kurang 1 mm dengan ligula rata. 
Rebung : berwarna kuning atau hijau tertutup bulu coklat 
hingga hitam. Ditemukan di blok Pancur. Bambu jenis yang 
sama namun diduga beda varietas yaitu bambu sampul garis 
dengan ciri buluh berwarna hijau dengan strip kuning 
berbeda dengan warna buluh bambu ampel yang berwarna 
hijau tanpa strip kuning dapat ditemukan di blok ini juga

Habitus / perawakan : 
rumpun bambu Tegak  dan 
rapat. Buluh tingginya 
hanya mencapai lebih 
kurang 10 m panjang ruas 
27-50 cm, diamter 3-6 cm, 
tebal bisa mencapai 10 mm. 
Percabangan : jauh diatas 
permukaan tanah, un equal.  

Pelepah buluh : tertutup bulu hitam sampai coklat, mudah 
luruh, kuping pelepah buluh seperti bingkai, daun pelepah 
buluh berketuk balik menyegi tiga dengan pangkal 
menyempit. Daun : gundul, kuping pelepah buluh kecil tinggi 
lebih kurang 1 mm dengan ligula menggerigi dengan bulu 
kejur pendek. Rebung : berwarna hijau dengan bulu coklat 
dan hitam

Habitus / perawakan : tegak 
l u r u s  d e n g a n  u j u n g  
melengkung (drooping). Buluh 
tingginya dapat mencapai 12 
m, panjang ruas antara 50-120 
cm, diameter 2-5 cm, tebal 3-7 
mm, cincin putih melingkar 
dibawah buku-buku (ruas) 
tampak jelas

Percabangan : jauh diatas permukaan tanah , percabangan 
termasuk bambu dengan percabangan sama (Equal) dan 
cukup banyak .  Pelepah buluh : tidak mudah luruh, tertutup 
bulu coklat dan pucat, kuping pelepah buluh tidak tampak, 
daun pelepah buluh tegak dan meyegi tiga pangkal melebar, 
daun pelepah buluh terkadang lebih panjang dari pelepah 
buluhnya. Daun gundul, kuping pelepah buluh sangat kecil, 
ligula menggerigi dengan tinggi 1 mm dan bulu kejur 
panjangnya lebih kurang 2 mm. Rebung : berwarna hijau 
tertutup bulu coklat. Ditemukan di Goa Basori, Goa 
Padepokan, Plered, Pancur - Goa Istana, Parang Ireng, Batu 
Lawang, Moto Lele, Goa Gajah, Gombak, Jarakan, dan 
Pletesan

Habitus / perawakan : 
rumpun bambu jenis ini 
tegak dan rapat. Buluh 
tingginya dapat mencapai 
20 m dengan warna buluh 
h i jau.  P=20-50 cm,  
diameter 4-15 cm, tebal  
1,5 mm.Percabangan : 
percabangan sekitar 1,5 
diatas permukaan tanah, 
termasuk un equal ,  
jumlah percabangan 5-11 
cabang 

Pelepah buluh : tidak mudah luruh, tertutup bulu coklat, 
kuping pelepah buluh seperti bingkai, daun pelepah buluh 
berketuk balik menyegi tiga dengan ujung sempit. Daun : 
pada permukaan bawah daun agak berbulu, kuping pelepah 
daun kecil dan membulat, gundul, ligula rata dan gundul. 
Rebung : hijau tertutup bulu hitam dan coklat. Ditemukan di 
Goa Basori, Pancur - Goa Istana, Parang Ireng, Goa Gajah, 
dan Plered.



panjang ruas antara 25  30 cm. diameter 5-10 cm, tebal 10  20 
mm. Percabangan :  diatas permukaan tanah dengan 1 
cabang lebih dominan dari cabang lainnya (un equal).  
Pelepah buluh : mudah luruh tertutup bulu coklat, kuping 
pelepah buluh kecil, daun pelepah buluh tegak dan pada ruas 
bagian atas bertekuk balik. Daun : pada permukaan bawah 
daun agak berbulu, kuping pelepah buluh pendek mencapai 3 
mm, ligula menggerigi dan menggergaji. Rebung :  berwarna 
jingga, tertutup bulu coklat. Bambu gesing (Bambusa 
spinosa) paling banyak ditemukan di wilayah TNAP kecuali di 
Resort Bedul

M e r u p a k a n  b a m b u  
berduri dengan buluh 
bambu yang tegak.  
Habitus / perawakan : 
tegak, padat, dan berduri 
rapat. Buluh : tinggi buluh 
dapat mencapai 25 m, 
buluh muda diselimuti 
bulu hitam hingga coklat 
menjadi gundul bila tua 
dan buluh berwarna hijau

Ukuran panjang ruas antara 20-30 cm diameter 5  15 cm, 
tebal 10-20 mm. Percabangan :  diatas permukaan tanah 
dengan 1 cabang lebih dominan dari cabang lainnya (un 
equal).  Pelepah buluh : mudah luruh, besar, tertutup bulu 
coklat, kuping pelepah buluhbercuping keriput hingga dasar 
daun pelepah buluh, daun pelapah buluh tegak dan pada 
bagian dalam berbulu lebat. Daun : pada bagian bawah 
memutih, gundul, kuping pelepah daunnya kecil dengan 
panjang bulu kejur antara 3  5 mm, ligula rata dan gundul. 
Rebung :  berwarna jingga, tertutup bulu hitam atau coklat 
tua. Ciri khas bambu ini yang membedakan dengan bambu 
gesing adalah adanya bedak (warna putih) pada buluh 
bambu. Bambu ori (Bambusa arundinacea) ditemukan di 
sepanjang jalan blok Pancur kearah Plengkung

Adalah satu-satunya bambu 
dengan perawakan (habitus) 
memanjat (climbing) di TNAP. 
Habitus/perawakan : termasuk 
dalam bambu dengan habitus 
menjalar. Buluh : menjalar. 
Percabangan :percabangan 
tidak sama dimana ada satu 
cabang lebih dominan dari 
cabang lainnya (un equal)

Pelepah buluh : mudah luruh, tertutup bulu putih yang melekat, 
terketuk balik (daun pelepah buluh. Daun : melanset, tidak 
memiliki kuping pelepah buluh dan gundul, ligula gundul. 
Rebung :  berwarna hijau tertutup bulu coklat keputihan. 
Bambu jalar (Dinochloa sp.) ditemukan di blok Sadengan, 
Pancur - Goa Istana, Parang Ireng dan Mangleng

Habitus / perawakan : rumpun 
bambu jenis ini tegak dan rapat. 
Buluh tingginya dapat mencapai 
25 m dengan warna buluh hijau. 
Panjang ruas mencapai 50 cm, 
diameter 5-10 cm, tebal  
mencapai 8 mm.
Percabangan jauh diatas 
permukaan tanah, termasuk un 
equal

Pelepah buluh : tertutup bulu hitam, mudah luruh, kuping 
pelepah buluh membulat. Daun : gundul, kuping pelepah buluh 
kecil, ligula rata tinggi lebih kurang 2 mm dan gundul.  Rebung : 
hijau hingga keunguan tertutup bulu hitam. Ditemukan di blok 
Parang Ireng, Pancur - Goa Istana, Goa Basori

Habitus / perawakan : rumpun 
bambu jenis ini tegak dan tidak 
terlalu padat. Buluh tingginya 
dapat mencapai 25 m, panjang 
ruas mencapai 28-33 cm, 
d i a m e t e r  5 - 1 0  c m .  
Percabangan : percabangan 
sekitar 1 m diatas permukaan 
tanah, terkadang diatas 
permukaan tanah, un equal.  

Pelepah buluh : tidak mudah luruh, kadang luruh ditutupi bulu 
hitam, bagian tengah cekung keatas, kedua ujung kuping 
pelepah buluh melengkung keluar dan melebar sampai pada 
pangkal. 

Daun : berbulu pada bagian bawah, kuping pelepah buluh 
seperti tanduk melengkung keluar,  ligula rata dengan tinggi 
lebih kurang 2 mm dan gundul.  Rebung : berwarna hijau 
dengan bulu coklat hingga hitam. Bukanlah jenis bambu 
manggong (Gigantochloa manggong) yang diduga jenis 
endemik TNAP yang hingga saat ini keberadaannya masih 
belum dapat dilaporkan. Pring manggong (Bambusa jacobsii) 
ditemukan di Pancur  Goa Istana

Pemanfaatan bambu oleh masyarakat di sekitar kawasan 
TNAP antara lain untuk  bagang (sarana / prasarana 
penangkap ikan), industri perikanan, alat rumah tangga, 
pertanian, bahan baku rumah dan lain sebagainya. Akibat 
pemanfaatan bambu yang berlebihan saat ini kondisi 
bambu di TNAP mulai mengalami kerusakan

Secara kualitatif tingkat kerusakan bambu di beberapa blok 
termasuk cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dengan adanya 
bekas-bekas pengambilan bambu oleh masyarakat hampir 
di semua blok. Pada beberapa blok (Jarakan, Pletesan, 
Pondok Welit  Luk Caluk, Makam Gandrung  Meriam 
Jepang, Klosot, Slenggrong, dan Sumur Tong) kondisi 
rumpun bambu telah mengalami kerusakan kurang lebih 
50 % hal ini disebabkan tingkat pengambilan bambu oleh 
masyarakat yang cukup tinggi. Khusus untuk bambu 
gesing, cara pengambilan bambu dilakukan dengan 
menggunakan ganthol untuk menarik dan pecok untuk 
memotong yang merupakan penyebab matinya rumpun-
rumpun bambu

Bambu gesing merupakan jenis bambu yang paling sering 
diambil oleh masyarakat mengingat bambu jenis ini paling 
banyak dijumpai di kawasan TNAP. Bambu ini digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan bagang ikan, pertukangan, 
bahan baku perumahan, bahan baku industri perikanan dan 
lain sebagainya. Bambu wuluh biasanya digunakan sebagai 
ajir dalam pertanian dan bahan baku pembuatan gedeg, dan 
bambu jajang biasa digunakan sebagai salah satu  bahan 
baku pembuatan rumah

Peningkatan intensitas program perlindungan dan 
pengamanan hutan yang dilakukan pada saat ini, baik secara 
pre-emtif, prefentif dan represif melalui operasi-operasi 
penegakan hukum hingga proses penyidikan, penuntutan 
hingga pengadilan terhadap pelaku tindak pidana 
pengambilan bambu telah menunjukkan dampak yang 
significant yaitu menurunnya kegiatan pengambilan bambu 
oleh masyarakat. Diharapkan proses perbaikan secara alami 
populasi bambu di TNAP dapat berlangsung secara bai
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