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A variação temporal dos visitantes florais e a sua contribuição diferenciada na
 polinização é uma característica de espécies generalistas. O presente estudo
 descreve a variação temporal dos visitantes florais de Psychotria rosea Benth.,
 um arbusto que ocorre em vegetação alagável (igapó) na Amazônia. As
 observações foram realizadas no igarapé Santo Antônio, tributário do Tarumã-
Açu, coordenadas geográficas 02° 50' 37'' S, 60° 03' 58'' W, BR-174 entre
 dezembro de 2004 e junho de 2006, em diferentes horários, em intervalos
 quinzenais, semanais e/ou diários. As observações dos visitantes florais incluíram
 comportamento, horário de visita, freqüência e capacidade de transferir de pólen.
 Psychotria rosea é heterostílica, com floração contínua mesmo nos meses em
 que as plantas estão parcialmente inundadas. As flores foram visitadas por 13
 espécies de Hymenoptera, seis de Lepdoptera e três de beija-flores. Dentre as
 abelhas, as mais frequentes e observadas, todos os meses, foram as Euglossini
 (Euglossa spp.) que transferiram pólen e foram consideradas como principais
 polinizadores; outras Euglossini e Xylocopini também transferiram pólen, mas as
 suas visitas não foram constantes. As Meliponini apenas coletavam pólen não
 tocando nos estigmas. Entre os Lepdoptera houve variação temporal nas visitas e
 apenas uma mariposa e uma borboleta transferiram pólen. As demais só
 retiravam néctar. Os beija-flores realizaram transferência de pólen, sendo
 observados apenas no período de dezembro a abril. Ao longo do período foi
 observada uma flutuação na frequencia e identidade dos visitantes e nas
 contribuições relativas à polinização da espécie.
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