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As plantas do gênero Penstemon (Plantaginacea) apresentam grande variação na sua
morfologia floral e nos seus sistemas de polinização. Ainda que a maioria seja polinizada
por abelhas e vespas, há registros de espécies que evoluiram a sistemas de polinização por
beija-flores. Penstemon roseus (Sweet) G. Don (= P. kunthii G. Don.) é uma planta
arbustiva endêmica do México, que normalmente encontra-se em bosques de pinho-encino
e floresce de julho a dezembro. Suas flores tubulares de coloração magenta recebem raras
visitas por abelhas, mamangavas e mariposas, sendo beija-flores seus principais visitantes.
Porém, se desconhece a eficiência no transporte de pólen destes últimos, uma vez que
apresentam importante variação na morfologia (bicos) e na conduta de forrageio. O
objetivo deste estudo foi determinar a capacidade de transporte de pólen em diferentes
beija-flores (de bicos curtos, Selasphorus platycercus, de bicos médios, Hylocharis leucotis
e Colibri thalassinus, e de bicos grandes, Eugenes fulgen e Lampornis clemenciae) que
visitam P. roseus. Para cada espécie de beija-flor, foi utilizado um indivíduo, onde se
introduziu manualmente (“visita”) seu bico 1, 2 ou 4 vezes por flor em 5 repetições cada.
Para o grupo controle, flores foram polinizadas manualmente com anteras isoladas nas
mesmas repetições. As cargas de pólen depositadas nos estigmas foram estimadas de
acordo às distintas intensidades de visita simuladas e seus respectivos valores foram
contrastados ao grupo controle. Os resultados demonstraram que existem diferenças
significativas entre as espécies de beija-flores, com respeito à sua eficiência no transporte
de pólen (F=49.96, gl= 5, p < 0.0001). Beija-flores de bico curto e o tratamento controle
apresentaram os maiores valores com respeito ao transporte de pólen, seguidos por beija-
flores de bico médio e grande, respectivamente. A carga de pólen aumentou de 1 a 2 visitas,
no entanto, para 4 visitas foi registrado uma diminuição importante neste valores (F=18.34,
gl= 2, p < 0.0001). Os resultados sugerem que S. platycercus é o polinizador mais efetivo
nesta espécie de planta, porém beija-flores de bico médio, por sua tendência em visitar
entre 1 e 2 vezes cada flor, podem ser considerados polinizadores efetivos. No entanto,
dada sua morfologia e tendência a realizar até 4 visitas por flor, beija-flores grandes podem
ser considerados polinizadores pouco eficientes. (CONACYT)
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