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Flores do gênero Ipomoea têm sido estudadas devido à importância econômica de algumas
espécies daninhas. Entre as síndromes descritas para o gênero estão: melitofilia, psicofilia,
e  ornitofilia;  embora  flores  generalistas  sejam  mencionadas.  A  morfologia  floral  de
Ipomoea  bahiensis  foi  estudada com auxílio  de  lupa,  desenhos  e  fotos.  As  partes  florais
foram mensuradas com paquímetro e software ImageJ e os visitantes observados durante a
antese  floral.  As  flores  pentâmeras  actinomorfas  de  I.  bahiensis  apresentam  corola
simpétala  tubular  que  forma  basalmente  um  stapet.  As  nervuras  centrais  das  pétalas
fundidas  evidenciam  o  centro  da  flor,  formando  guia  de  néctar.  A  parte  plana  e  mais
externa da corola é rosa-magenta, tornando-se violeta-escuro à medida que adentra o tubo
floral. Nos ápices dos filetes formam-se fissuras longitudinais entre as anteras. Devido aos
diferentes  comprimentos  destes,  as  anteras  são  expostas  em  alturas  distintas.  O  pólen  é
apresentado ao redor do androceu (flor anfitríbica) e possui pouca viscosidade. O estigma
bilobado  esférico  é  localizado  entre  as  anteras  e  apresenta  receptividade  em  toda  a
superfície. Gineceu e androceu em conjunto formam uma coluna central branca que evoca
um contraste com o centro escuro violeta da corola. O néctar é acumulado na nectaroteca e
protegido  pelo  nectarostégio  (formado  pela  base  dos  filetes  que  possuem  tricomas).  O
acesso  ocorre  unicamente  pelas  fendas  longitudinais  na  parte  distal  dos  filamentos.  Tais
características em conjunto são típicas de psicofilia. Surpreendentemente, os polinizadores
mais  abundantes  foram  abelhas  de  pequeno  e  médio  porte  (97,8%).  A  espécie  mais
frequente  foi  Augochlora  sp.  (50,6%),  seguida  por  Melitomella  grisescens  (27,7  %)  e
Lithurgus huberi  (9,1  %).  O ambiente  antropizado no qual  a  espécie  foi  observada pode
ter  rompido  as  relações  mutualísticas  e  influenciado  a  composição  de  visitantes,
especialmente  por  interferência  das  abelhas  sobre  as  borboletas,  determinando  assim  as
primeiras como principais visitantes.
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