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Apakah dapat diwakili untuk melihat keindahan Papua dari anggrek? Sebagian
orang mungkin akan mengatakan tidak, tetapi bagi saya bisa saja. Mengapa?
Menurut saya, anggrek adalah tanaman hias yang memiliki penggemar tersendiri.
Tanaman hias ini tidak mengenal musim booming dengan harga yang selangit. Bunganya
yang warna-warni menarik minat para penggemar tanaman hias. Hal lain adalah media
tanam yang beragam.
Berbeda dengan tanaman hias lainnya yang “hanya” ditanaman dalam pot, anggrek bisa
ditanam di mana pun, sesuai dengan jenisnya. Ada yang bisa ditanaman dalam pot,
ditempelkan dalam pohon, atau digantung.
Lalu, apakah Anggrek Papua berbeda dengan anggrek lainnya?
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Bisa iya bisa juga tidak yang jelas Papua memiliki banyak sekali jenis anggrek yang
tumbuh di hutan-hutannya. Banyangkan saja, dari 30.000an jumlah jenis anggrek yang ada
di dunia, lebih dari 10%nya atau 3.000an jenis ditemui di papua. Jumlah tersebut pun
masih berpeluang bertambah, mengingat masih banyak kawasan-kawasan hutan yang
belum secara intensif diteliti anggrek yang hidup di dalamnya.
Mencari anggrek yang ada di Papua ibarat mencari harta karun. Selalu ditemui hal-hal
baru yang ada pada anggrek. Sebagian menjadi jenis baru secara ilmu pengetahuan,
walaupun bisa jadi bagi masyarakat jenis tersebut adalah hal yang biasa.
Belum lama, masih di tahun 2019, satu jenis baru anggrek dari Papua dipublikasikan
dalam jurnal internasional bergengsi. Jenis baru tersebut diberi nama Dendrobium
annulatum. Jenis baru berarti jenis tersebut belum pernah ditemukan atau dideskripsikan
secara ilmiah.
Di Papua juga banyak dijumpak anggrek yang menawarkan keindahan bukan saja melalui
bunganya, tetapi juga melalui daun yang bervariasi. Daun pada kelompok anggrek mutiara
dari marga goodyera misalnya, kelompok ini memiliki daun yang tidak kalah indah. Jika
biasanya anggrek dilihat dari bunganya, maka kelompok ini justru dilihat dari daunnya.
Selain itu, banyak juga dijumpai kelompok jewel orchid atau anggrek permata. Anggrek
ini menyajikan keindahan daun dan bunga.
Memang, anggrek kelompok ini tidak hanya tumbuh di Papua tetapi merata di hampir
hutan tropis yang ada di dunia. Namun, mengingat masih banyak hutan yang belum
dijelajahi maka belum semua keindahan anggrek dari Papua tersingkap.

Baca juga: Tuhan dalam Aneka Rasa Buah-buahan
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