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Chorisia speciosa - A. St.-Hil, espécie vegetal aculeada de 15-30m altura, possui uma copa
globosa  ampla,  com  tronco  cilíndrico  de  80-120cm  de  diâmetro,  tendo  flores  grandes  e
muito vistosas, sendo uma espécie que pode ocorrer no interior de floresta primária ou em
formação de mata  secundária.  O objetivo  deste  presente  trabalho  foi  observar  quais  aves
são atraídas pelas flores, sua interação e seus visitantes com a finalidade de contribuir na
compreensão da biologia e subsidiar futuros estudos de planos de manejo.  A C. speciosa
esta localizada no bosque do campus Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná, (11º 11’
16,9”S - 61º 54’ 03,5”W). As observações foram feitas das 6h ás 10h da manhã e 15h às
19h  da  tarde,  totalizando  24h  de  observação  direta,  realizada  no  mês  de  maio  de  2010.
Com  auxílio  de  binóculos  10x50mm,  foram  registrados:  as  espécies  visitantes,
comportamento  alimentar,  e  o  período  com  mais  visitas  na  espécie  vegetal.  Até  o
momento,  cinco  espécies  de  aves  utilizaram  o  vegetal  como  um  recurso,  da  seguinte
forma: poleiro natural-(Tyrannopsis sulphurea, Thraupis episcopus e Thraupis palmarum)
possivelmente  para  captura  de  insetos  que  são  atraídos  pela  flor;  predação-(Brotogeris
chiriri)  o  qual  se  alimenta  do  receptáculo  floral,  sendo  um  possível  inibidor  da
polinização,  pois  os  mesmos  destroem  a  flor,  tornando-a  inviável  para  a  polinização;
alimentação-(Anthraccothorax  nigricollis),  este  com  141  visitas,  sendo  a  espécie  mais
constante, e com maior tempo de permanência na espécie vegetal, tornando-se um evidente
polinizador.  Houve  predomínio  de  visitantes  no  período  da  6h  ás  10h  da  manhã,  C.
speciosa  torna-se  então,  uma  notável  guilda  para  a  avifauna  do  bosque,  encontrada  em
diversos habitats, e se destaca por sua vigorosa beleza, atraindo beija-flores e podendo ser
utilizada em paisagismo para urbanização urbana.
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