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LEANDRO ARISTEGUIETA
(1923-2012) botanikaria
bere herrian, Venezuelan,
ez zen haltzaren azken
erroa. Unibertsitatea susta-
tu, eskola eta lorategi bota-
nikoak sortu, Sociedad Botá-
nica de Venezuela hauspotu...
makina lan egin zuen berta-
ko landarediaren ezagutza-
ren alde. Berari esker, ehun-
ka landare berri ezagutzen
ditugu; tartean, Espeletia,
Coespeletia eta Espeletiopsis
generoetako asko. 

Haren abizena, laudorio-
tan, izen darama landare
genero oso batek. Ariste-
guieta genero horrek 22 espezie
biltzen ditu. Horietako bat Ariste-
guieta uribei da. Landare hori ezagu-
tu nuenean, zera bururatu zitzai-
dan: “Landare euskaldunik bada,
horixe izango dek ba Aristeguieta
uribei”. Aristeguieta badakit nondik
datorren, baina uribei hori? Zein
uribetar arraiori ohore egingo ote
dio? Eta hara ustekabea, Uribei
abizena daraman landare mordoa
dago Hego Amerikan. Zutik ira-
kurtzen ari bazara eseri, hauek

denek daramate Uribei abizena:
Paragynoxys, Ida, Sudamerlycaste, Sal-
via, Clidemia, Espeletia, Machaerium,
Stelia, Sobralia, Berberis, Lepanthes,
Epipendrum, Calliandra, Aphelandra,
Croton, Matalea, Dicliptera, Monochae-
tum eta Heteropterys. Gehiago ere
izango dira, seguru. Honi buruzko
zerbait gehiago topatzeko peski-
zan, hor non aurkitu dudan genero
bat ere baduela delako Uribe
honek: Uribea. Eta genero horre-
tako landare bakarra Uribea tama-

rindoides da. Kolonbian
eta Costa Rican bizi den
zuhaitza: zura lantzen
zaila baina ona ematen
duen zuhaitz handia, 40
metro arte hazten dena.
Ikusgarria izan behar du,
aldameneko zuhaitzeta-
tik bereizteko lore arro-
sa-ubelezko zapela janz-
ten duenean.

Uribe delako horren
arrastorik ez, ordea! Eta

niri jakin-mina berotzen.
Pentsatu dut inguru horre-
tako Lorategi Botaniko guz-
tietara informazio eske idaz-
tea dela zuzenena. Eta, hara,

ezustekoa: Medellíngo Lorategi
Botanikoak Joaquín Antonio Uribe
izena du. Beste guztiak alde batera
utzi eta idatzi diet lotura honen
arrazoia gizon hori izan daitekeen-
edo galdezka. Erantzunik bada,
jakingo duzue. Ditxosozko Uribe
hau! Hego Amerikan euskal izena
daraman landare mor-
doa ezagutzeko kakoa
bera izango den usai-
na aditzen dut. Ikuski-
zun dago. n

Alesagarra
ALESAGARRONDOA edo mingranon-
doa (Punica granatum), espainolez
“granado” deitzen dute, frantsesez
“grenadier”. Azken aldian diru publi-
koetan lotsagabe eskua sartu eta
lapurretan ibili diren politikari batzuk
harrapatu dituztela eta polizia opera-
zioari Púnica deitu diote. Etxeko ata-
rian alesagarrondo polit bat dut, Oli-
deneko Mertxe Konpaxa-k oparitua.
Urte sasoi honetan ematen du frui-
tua. Benetan oparoa da landarea,
dotorea eta emailea. Egun hauetan
sekula baino gehiago begiratzen diot.
Granados abizena duen bat jotzen
dute politikari lapurren buru. Polizia
azkarren bat badabil operazioei ize-
nak jartzen: Punica granatum. Ez al
dira geure honen bila etorriko! n
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Uribe arraioa 

Joaquín Antonio Uribe Lorategi Botanikoa, Medellínen.
Uribetar hori ote da Hego Amerikan landare espezie

askoren abizena uribei izatearen arrazoia?




