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As interações ecológicas mutualísticas entre os organismos e seu ambiente se dão
principalmente através de processos tróficos, que envolvem algum recurso. Dos animais
que habitualmente visitam flores em busca de néctar, apenas alguns agem e atuam como
polinizadores efetivos. A ecologia da polinização de Capparis indica (L.) Druce foi
estudada em uma área de restinga na Área de Proteção Ambiental da Barra de
Mamanguape/PB. Os visitantes florais foram observados durante todo o período de
antese, registrando-se o horário de visita e o comportamento nas flores. Capparis indica
é uma planta arbustiva, que se desenvolve nas ante-dunas vivendo num ambiente
halófito, continuamente sob a influência do oceano. Os recursos oferecidos por essa
espécie para seus visitantes florais são néctar e grãos de pólen. Capparis indica,
apresenta flores com quatro sépalas de coloração branca, androceu com cerca de 115
estames livres entre si, com filetes longos (ca. de 5 cm). A antese é noturna, tem início a
partir das 18:00h, estando às flores totalmente abertas às 21:00h período onde houve a
maior produção de néctar, com 1,5-2,0l em média por flor. As flores emitem suave
fragrância adocicada. No início da antese os visitantes mais freqüentes foram pequenos
esfingídeos que coletavam o néctar na base da flor sem contatar os órgãos reprodutivos,
considerados dessa maneira pilhadores. Pequenos coleópteros que também se
alimentavam de néctar e das anteras foram visitantes freqüentes nas flores, considerados
polinizadores eventuais, devido o movimento entre os órgãos reprodutivos. A mariposa
Erinnyis ello foi considerada o polinizador efetivo, sendo o único visitante floral a
visitar legitimamente as flores de C. indica. O comportamento desse esfingídeo está de
acordo com a síndrome de esfingofilia, característica do gênero.
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