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O botânico Ezechias Paulo Heringer chegou a Brasília 1958 e junto com
outros pesquisadores ligados às ciências naturais vieram para
estabelecer a mudança do local de implementação dos Jardins Botânico
e Zoológico. Numa tentativa de homenagear e reconhecer sua excelente
contribuição, este trabalho objetivou trazer ao conhecimento de todos o
que foi a vida deste importante colaborador para a conservação da flora
brasileira. Em 1961, iniciou o pioneirismo na conservação do Cerrado,
junto com outros companheiros que à época já se preocupavam com o
avanço da fronteira agrícola na região. Diante do pouco conhecimento
das espécies nativas, o cerrado tornou-se berço de novas espécies e
palco para grandes descobertas. Com isso muito colaborou com seu
conhecimento para a Botânica no Brasil, deixando grandes contribuições
para as gerações posteriores. Foi fundador de vários herbários, como da
Universidade de Lavras, o da Floresta Nacional de Paraopeba e da
Fundação Zoobotânica de Brasília, sendo este posteriormente chamado
de Herbário Ezechias Paulo Heringer e transferido para Jardim Botânico
de Brasília dando assim o início aos primeiros passos da ciência no DF.
Já o antigo Horto do Guará, onde o botânico realizou suas primeiras
coletas datadas de 02 de janeiro 1961, foi batizado com seu nome:
Parque Ezechias Heringer. Possui, também, reconhecimento nacional na
comunidade científica como Professor Emérito pela Universidade de
Brasília. Possui vários trabalhos publicados em periódicos nacionais e
internacionais nas áreas de anatomia, taxonomia e fitossiologia. Grande
foi o seu conhecimento sobre a flora e o resultado de seu trabalho está
registrado nas inúmeras homenagens feitas por autores na descrição de
espécies de várias famílias como: Asteraceae, Lauraceae, Moraceae,
Blechnaceae, Leg-Mimosoideae, Dryopteridaceae, Begoniaceae e
especialmente
Orchidaceae
como
Habenaria
heringeri
Pabst.,
Epidendrum heringeri Hagsater, Sarcoglottis heringeri Pabst., Triphora
heringeri Pabst, Acianthera heringeri (Hoehne).

