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Abstract
RESPONSE OF HYLOBIUS ABIETIS (L.) WEEVILS TO THE VARIATION OF
ALPHA-PINENE AND ETHANOL RELEASE RATES, AS WELL
AS OF ALPHA-PINENE/ETHANOL RATIO
Hylobius abietis adults use different olfactory signals for their orientation and for the

identification of the suitable substrate for breeding. The signals are represented by volatile substances
released by conifer stumps or slash, and contain monoterpenes, including (-)alpha-pinene (AP), and
ethanol (ET). The research aimed to ascertain if the variation of AP and ET release rate, as well as the
ratio of AP/ET, has any influence on the adult weevil response. The following treatments have been
compared: V1 – 0.1 ml/day AP + 0.1 ml/day ET, V2 – 0.3 ml/ day AP + 0.3 ml/ day ET, V3 – 0.1 ml/
day AP + 0.3 ml/ day ET, V4 – 0.3 ml/ day zi AP + 0.9 ml/ day ET, V5 – 0.2 ml/ day AP + 0.1 ml/ day
ET, V6 – 0.6 ml/ day AP + 0.3 ml/ day ET, V7 – control (blank), and the experiment was conducted
during the summer 2007, in two Norway spruce clear cuttings of 6-8 months old. In each experimental
area, ten replications of each treatment were used and the traps were set up to 4-5 m apart.
Experimental results showed that – in the presence of abundat host materials releasing natural volatiles
similar with that from traps – mature weevils of Hylobius abietis were equally attracted by the six com-
binations of ethanol and (-)alpha-pinene as long as the release rate of AP and ET were 0.07-0.38
mg/day and 0.08-0.57 mg/day respectively, and the ratio between the release rates was 0.33-1.55. The
captures in the six treatments were significantly higher than in control traps.
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1. INTRODUCERE

Pentru orientarea în mediul lor de viaþã, insectele – ca ºi alte organisme -
folosesc diverºi stimuli cu ajutorul cãrora identificã ºi localizeazã sursele de hranã,
locurile favorabile ovipoziþiei, indivizii din propria specie sau din specii concurente,
inamicii etc. Stimulii pot fi de naturã chimicã (în special substanþe volatile) sau fizicã
(luminã, cãldurã, sunete) ºi pot induce reacþii foarte variate (atragere, respingere,
pregãtire pentru apãrare, atac etc.). Cunoaºterea stimulilor care mediazã diferite
secvenþe comportamentale ale organismelor este deosebit de importantã nu doar din
punct de vedere teoretic, ci ºi practic, în special în cazul celor ce sunt concurenþi
redutabili ai omului pentru resurse de hranã, materii prime vegetale etc. sau care
transmit diverse boli, organisme considerate dãunãtoare. 

Adulþii de Hylobius abietis se hrãnesc cu scoarþã subþire de rãºinoase, dar ºi de
foioase, rozând pe tulpinile puieþilor sau pe ramurile subþiri ale arborilor, însã larvele
consumã exclusiv floem de rãºinoase (în special de pin ºi molid) ºi duc o viaþã ascunsã
sub scoarþa rãdãcinilor cioatelor proaspete sau – mai rar – sub scoarþa trunchiurilor
arborilor doborâþi, aflaþi în contact strâns cu solul. În consecinþã, substratul favorabil
pentru ovipoziþie se gãseºte mai ales în suprafeþele de pãdure parcurse cu tãieri rase sau
acolo unde au avut loc doborâturi de vânt, iar adulþii sunt nevoiþi sã migreze din locurile
cu cioate vechi (în care s-au dezvoltat ca larve ºi pupe) în cele cu cioate proaspete.
Identificarea în zbor a acestor locuri, precum ºi a cioatelor (dupã aterizare) se face cu
ajutorul substanþelor volatile (monoterpene ºi etanol) emanate de acestea, în timp ce
sursele de hranã sunt localizate folosind monoterpene dar – foarte probabil  ºi substanþe
ce nu sunt specifice gazdei (non-host volatiles) (Eidman, 1974; Nordlander et al., 1986;
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Rezumat
Adulþii de Hylobius abietis folosesc diferite semnale olfactive pentru orientare ºi pentru

identificarea substratului favorabil ovipoziþiei, semnale care sunt reprezentate de substanþele volatile
emanate de resturile de exploatare ºi de cioatele proaspete, în special de (-)alfa-pinen (AP) ºi etanol
(ET). Cercetãrile prezentate în aceastã lucrare au avut ca obiectiv sã stabileascã dacã variaþia ratelor
de eliberare a etanolului ºi a alfa-pinenului din substratul folosit pentru ovipoziþie de cãtre Hylobius
abietis, precum ºi a raportului dintre acestea, influenþeazã rãspunsul adulþilor. Pentru aceasta s-au
testat urmãtoarele variante: V1 - 0,1 ml/zi AP + 0,1 ml/zi ET, V2 - 0,3 ml/zi AP + 0,3 ml/zi ET, V3 -
0,1 ml/zi AP + 0,3 ml/zi ET, V4 - 0,3 ml/zi AP + 0,9 ml/zi ET, V5 – 0,2 ml/zi AP + 0,1 ml/zi ET, V6
- 0,6 ml/zi AP + 0,3 ml/zi ET, V7 – martor (neamorsat). Experimentul s-a efectuat în vara anului 2007,
în douã parchete de 6-8 luni vechime, rezultate prin aplicarea de tãieri rase în arborete mature de
molid. În fiecare suprafaþã experimentalã s-au folosit câte 10 repetiþii ale fiecãrei variante, iar distanþa
dintre capcane a fost de 4-5 m. Rezultatele experimentului aratã cã în condiþiile existenþei din
abundenþã a unor surse naturale de substanþe volatile similare celor eliberate din capcane gândacii
maturi de Hylobius abietis au fost în egalã mãsurã atraºi de cele ºase combinaþii de etanol ºi (-)alfa-
pinen atâta timp cât ratele de eliberare a monoterpenei ºi a etanolului au fost cuprinse în intervalul
0,07-0,38 mg/zi, respectiv 0,08-0,57 mg/zi, iar raportul între ratele de eliberare a acestor substanþe
s-a aflat în intervalul 0,33-1,55. Capturile de la cele 6 variante cu capcane amorsate au fost
semnificativ mai mari decât la cursele martor.

Cuvinte cheie: Hylobius abietis, alfa-pinen, etanol, rate de eliberare, rãspunsul gândacilor
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Nordlander, 1991; Tilles et al., 1986a,b; Zagatti et al., 1997; Schlyter, 2004). 
Dupã ce Tilles et al. (1986b) au evidenþiat atracþia foarte puternicã a

combinaþiei de etanol ºi alfa-pinen asupra gândacilor de Hylobius abietis, Nordlander
(1987) a demonstrat cã rãspunsul este acelaºi atât înaintea perioadei de zbor, cât ºi dupã
aceasta. Ulterior s-a constatat totuºi cã rãspunsul este mult mai intens în prima parte a
sezonului de vegetaþie ºi cã stimulii menþionaþi atrag aproape exclusiv gândacii maturi,
aflaþi în cãutarea unui substrat pentru ovipoziþie (Nordlander, 1990; Nordenhem si
Eidmann, 1991; Malphettes et al., 1994; Zumr et al., 1995; Olenici & Olenici, 2002).
În ce mãsurã substratul este sau nu adecvat pentru ovipoziþie, gândacii pot afla dupã
substanþele volatile pe care le emanã (Nordlander et al., 1986). Variaþia sezonierã a
rãspunsului este diferitã în funcþie de vechimea parchetelor (Lindelow et al., 1993;
Malphettes et al., 1994; Olenici & Olenici, 2002) ºi se datoreazã, cel mai probabil,
schimbãrii structurii populaþiilor de insecte. 

Imediat dupã tãierea arborilor vii, cioatele ºi resturile de exploatare emanã
cantitãþi mari de terpene din rãºina existentã în lemn, scoarþã ºi ace, dar o datã cu
trecerea timpului emisiile de terpene scad (Schade & Goldstein, 2003). Din cioatele ºi
trunchiurile arborilor tãiaþi se degajã însã ºi etanol. Etanolul se gãseºte în arbori în orice
condiþii (MacDonald & Kimmerer, 1991), dar un conþinut sporit prezintã arborii ai
cãror rãdãcini suferã datoritã insuficienþei oxigenului (Crawford & Baines, 1977). De
asemenea, o creºtere considerabilã (de 60-100 de ori) a conþinutului de etanol s-a
constatat la unii arbori de molid tãiaþi în luna noiembrie ºi lãsaþi în pãdure pânã în luna
mai (Lindelöw & Risberg, 1992). Cercetãrile efectuate de von Sydow & Birgersson
(1997) au evidenþiat faptul cã cioatele de pin, rezultate prin tãierea arborilor în luna
aprilie, au avut un conþinut de etanol, în lunile iunie-iulie, de cca. 5 ori mai mare decât
arborii sãnãtoºi, dar în august – când conþinutul s-a redus – au ajuns din nou la nivelul
arborilor sãnãtoºi, ca ºi în luna mai când însã atât cioatele cât ºi arborii sãnãtoºi au avut
conþinutul cel mai ridicat. Aceiaºi autori aratã cã cioatele de molid au avut un conþinut
de etanol mai redus (cca. 80%) decât cele de pin, dar în intervalul mai-iulie s-a menþinut
relativ constant ºi s-a redus în luna august. Prin urmare, emisiile de etanol din cioate ºi
resturi de exploatare depind de specia de arbore, de starea fiziologicã a arborilor înainte
de tãiere, de perioada din an când a avut loc tãierea ºi de timpul scurs dupã tãiere.
Diferenþele dintre molid ºi pin menþionate -anterior, precum ºi cele privind compoziþia
enantiomericã a monoterpenelor emanate din rãºinã  (Wibe et al., 1998) ar putea
explica (cel puþin parþial) rãspunsul mai intens al gândacilor la parii-cursã de pin
(Christiansen, 1971; Langström et al., 1982), iar -variaþia sezonierã a rãspunsului
gândacilor ar putea sã fie în legãturã ºi cu schimbarea situaþiei din teren în ce priveºte
abundenþa diverselor substanþe volatile ºi a raportului dintre acestea. 

Având în vedere aspectele menþionate, scopul cercetãrilor prezentate în
lucrarea de faþã a fost sã stabileascã dacã variaþia ratelor de eliberare a etanolului ºi a
alfa-pinenului din substratul folosit pentru ovipoziþie de cãtre Hylobius abietis, precum
ºi a raportului dintre acestea, influenþeazã rãspunsul adulþilor. 

Olenici et al.
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2. MATERIALE ªI METODE 

2.1. Locul cercetãrilor

Pentru realizarea obiectivului, la instalarea experimentului s-au avut în vedere
douã parchete proaspete, astfel încât populaþiile de insecte sã fie reprezentate exclusiv
de gândaci maturi veniþi în marea lor majoritate din zonele înconjurãtoare. Acestea
s-au situat în Direcþia Silvicã Suceava, Ocolul silvic Pojorâta, U.P. III, u.a. 111A
(suprafaþa experimentalã Valea Putnei) ºi Ocolul silvic Cârlibaba, U.P. V, u.a. 31B (s.e.
Cârlibaba). Deºi au fost situate la mare distanþã una faþã de alta, aceste suprafeþe au avut
caracteristici staþionale ºi de arboret similare (tabelul 1), exceptând expoziþia ºi solul
care la Cârlibaba a fost cu numeroase fragmente mari de rocã ºi acoperit cu strat gros
de muºchi, în timp ce la Valea Putnei a fost înierbat.

2.2. Dispozitivul experimental, capcanele ºi dispenserii utilizaþi 

D i s p o z i t i v u l  e x p e r i m e n t a l . În experiment s-au testat 7 variante,
inclusiv martorul (tabelul 2), grupate în blocuri (câte 10 blocuri în fiecare suprafaþã
experimentalã), fiecare bloc fiind o repetiþie. La amplasarea capcanelor în teren, toate
cele 10 capcane ce alcãtuiau un bloc au fost dispuse în rând, la distanþã de 4-5 m una
faþã de alta, iar între blocuri distanþa a fost de minimum 10-15 m. Pentru a elimina
efectul marginii de masiv asupra capturilor, distanþa minimã între capcane ºi arboretul
limitrof a fost de peste 25 m. În cadrul blocurilor, variantele s-au dispus randomizat. 

Verificarea capcanelor s-a fãcut la interval de 4-6(7) zile. Pentru a diminua
efectul poziþiei capcanelor asupra capturilor, variantele s-au rotit cu câte un pas la
fiecare recoltare a materialului biologic, rotaþia fiind completã (cu 7 intervale de
recoltare).
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Tabelul 1.   Principalele caracteristici staþionale ºi de arboret1 ale suprafeþelor experimentale 
The main characteristics of the site and tree stand within the experimental areas

Nr.
crt.

Suprafa a 
experi-
mental

Supra-
fa a 
(ha)

T.S.2 T.P.3 Sol4 
Altitu-dine

(m)
Expo-
zi ie 

Panta 
(g) 

Com-
pozi-

ia

Vârs-
ta

(ani)

Consis-
ten a 

1. V. Putnei 3,0 2333 1111 3301 985-1015 S 25 9Mo  
1Br 

110 0.6

2. Cârlibaba 1,8 2333 1111 3301 1050-1100 N 30 10Mo 110 0.5

Note: 1) Datele se referã la arboretul existent înainte de efectuarea tãierii rase. 2) Tip de staþiune:
2.3.3.3 - Montan de molidiºuri Ps, brun acid ºi andosol edafic mare ºi mijlociu, cu Oxalis-Dentaria ±
acidofile. 3) Tip de pãdure: 1 11.1 - Molidiº normal cu Oxalis acetosella (s); 4) Tip de sol: 3301 -
Brun acid tipic. 
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C a p c a n e  u t i l i z a t e . Pentru capturarea insectelor atrase de substanþele
volatile testate, s-au folosit capcane confecþionate din vase cilindrice de polipropilenã,
cu diametrul de 14 cm ºi înãlþimea de 15,5 cm. La 2,5 cm de gura vasului s-au practicat
10 orificii de 10 mm diametru, dispuse echidistant pe circumferinþã, prin care sã intre
gândacii în capcanã, iar la 8,5 cm de la gura vasului s-au  fãcut 8 orificii de 2 mm
diametru pentru eliminarea surplusului de apã. Vasele s-au îngropat în pãmânt astfel
încât orificiile mari sã fie tangente la suprafaþa solului ºi s-au acoperit cu câte un capac
de plastic opac. Pe partea interioarã a capacului s-au prins cu sârmã dispenserii cu alfa-
pinen ºi respectiv etanol. Dispenserii au fost poziþionaþi astfel încât gura lor sã fie la
nivelul orificiilor de intrare a gândacilor. Pentru a nu pãtrunde în dispenseri apa ce se
condenseazã pe capacul capcanei, fiecare dispenser a fost prevãzut cu un cãpãcel de
plastic situat la cca. 1 cm de gura dispenserului. 

D i s p e n s e r i  u t i l i z a þ i . Calibrarea dispenserilor utilizaþi în teren s-a fãcut,
prin încercãri în condiþii de laborator, la o temperaturã medie de cca. 20oC. Pentru
obþinerea ratelor de eliberare menþionate în tabelul 2, s-au folosit urmãtoarele tipuri de
dispenseri:

a) pentru o ratã de 0,1 ml/zi AP - fiolã de sticlã cu diametru interior de 8 mm ºi
adâncimea de 54 mm, cu fitil de hârtie de filtru de 49 mm lungime ºi 7,5 mm lãþime,
cu 1 ml alfa-pinen;

b) pentru o ratã de 0,2 ml/zi AP - fiolã de sticlã cu diametru interior de 8 mm ºi
adâncimea de 54 mm, cu fitil de hârtie de filtru de 53 mm lungime ºi 7,5 mm lãþime,
cu 2 ml alfa-pinen;

c) pentru o ratã de 0,3 ml/zi AP - fiolã de sticlã cu diametru interior de 10 mm ºi
adâncimea de 54 mm, cu fitil de hârtie de filtru de 53 mm lungime ºi 9,5 mm lãþime,
cu 3 ml alfa-pinen;

d) pentru o ratã de 0,6 ml/zi AP – doi dispenseri de tip „c”;
e) pentru o ratã de 0,1 ml/zi ET – flacon de polietilenã, de 55 mm înãlþime ºi 32,5

mm diametru exterior, cu gura de 9,5 mm diametru interior, cu dop de platic având un
orificiu (în mijlocul dopului) de 2 mm diametru, cu 4 ml etanol;

f) pentru o ratã de 0,3 ml/zi ET – flacon de polietilenã, cu dop de platic, cu un
orificiu (în mijlocul dopului) de 8 mm diametru, cu 4 ml etanol;

Olenici et al.

Tabelul 2.  Detalii privind perioada de experimentare ºi variantele experimentale
Details concernig the experimentation period and treatments

Suprafa a 
experimental

Perioada 
experiment rii Variante experimentale1 

Valea Putnei 27.06-01.08 V1 - 0,1 ml/zi AP + 0,1 ml/zi ET; V2 - 0,3 ml/zi AP + 0,3 ml/zi ET; 
V3 - 0,1 ml/zi AP + 0,3 ml/zi ET; V4 - 0,3 ml/zi AP + 0,9 ml/zi ET; V5 – 0,2 
ml/zi AP + 0,1 ml/zi ET; V6 - 0,6 ml/zi AP + 0,3 ml/zi ET; 
V7 – martor (neamorsat) 

Cârlibaba  30.06-07.08

Notã: 1) AP – alfa-pinen; ET – etanol.
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g) pentru o ratã de 0,9 ml/zi ET – flacon de polietilenã, fãrã dop, cu fitil de hârtie
de filtru cu lungime de 50 mm (capãtul sã fie la 1 mm sub gura flaconului) ºi 9,5 mm
lãþime, cu 10 ml etanol;

Alfa-pinenul folosit a fost (-)alfa-pinen, produs de Sigma-Aldrich GmbH
Germania, cu puritate chimicã de 98 % ºi puritate enantiomericã de 91 %. Etanolul
utilizat a fost alcool rafinat din cereale, de 95,5o. Hârtia de filtru folositã pentru
confecþionarea fitilelor a fost de tip MN 640 m Art.-Nr. 203015 (white box).

Pentru a stabili rata realã de volatilizare a alfa-pinenului ºi etanolului, la fiecare
a doua verificare a capcanelor, respectiv la interval de 10-11 zile, s-a mãsurat (cu
seringa de 1 ml, gradatã în sutimi de mililitru) cantitatea de lichid rãmasã în fiecare
flacon. Ultima mãsurãtoare s-a fãcut la interval de 5-7 zile. O datã cu efectuarea
mãsurãtorilor s-a fãcut ºi împrospãtarea atractanþilor. Dacã totuºi, la verificãrile
intermediare, s-a constatat cã rata de eliberare a fost foarte mare ºi exista riscul ca
dispenserii de la unele variante sã iasã din funcþiune pânã la termenul prestabilit pentru
înlocuirea atractanþilor, s-a procedat la completarea acelor dispenseri cu substanþa în
cauzã. Astfel de situaþii s-au întâlnit doar la dispenserii cu (-)alfa-pinen de la variantele
V1 ºi V3, deoarece – la fiecare reîmprospãtare – în fiolele respective se punea doar 1 ml
de alfa-pinen, calibrarea lor fiind fãcutã cu acest volum maxim de substanþã.   

2.3. Prelucrarea datelor

Deoarece capturile au variat mult de la un bloc la altul, la efectuarea calculelor
s-au folosit valorile relative ale capturilor (procentul reprezentat de capturile fiecãrei
variante din numãrul de total de capturi la nivelul întregului bloc). Pentru prelucrãri
statistice, datele au fost transformate în arcsinus din rãdãcina pãtratã a valorilor
relative, deoarece majoritatea valorilor erau în afara intervalului 30 % - 70 %.
Normalitatea distribuþiilor a fost verificatã cu testul Shapiro-Wilk. În majoritatea
cazurilor, distribuþiile nu au fost normale, situaþie în care s-a folosit testul non-
parametric Kruskal-Wallis de analizã a varianþei pe baza rangurilor. Dacã acest test
indica existenþa unor diferenþe semnificative, pentru a stabili care sunt variantele între
care sunt diferenþe semnificative ºi care este gradul semnificaþiei, s-a folosit testul
Steel-Dwass (comparaþii multiple non-parametrice). 

Pentru compararea proporþiilor femelelor în totalul capturilor s-a folosit testul
χ2. În cazurile în care acest test indica existenþa unor diferenþe semnificative între
proporþii, s-a procedat la stabilirea semnificaþiei diferenþelor cu testul „u”, comparând
proporþiile tot câte douã. 

Analele ICAS  50, 2007 
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3. REZULTATE

3.1. Funcþionarea dispenserilor

Datele referitoare la cantitãþile de substanþe volatilizate într-un interval de 10
zile (fig. 1-2) aratã cã - în ambele suprafeþe experimentale – ratele de eliberare au fost
mai mici decât cele preconizate, diferenþele fiind variabile în funcþie de substanþa luatã
în considerare, de tipul de dispenser ºi de condiþiile staþionale. Astfel, în suprafaþa
experimentalã Valea Putnei, la (-)alfa-pinen ratele de eliberare au reprezentat între 72
% ºi 80 % din rata preconizatã la dispenserii ce ar fi trebuit sã asigure 0,1 ml/zi, 61-67
% la cei ce ar fi tre-
buit sã asigure 0,2
ml/zi ºi 60-65,8 % la
cei ce ar fi trebuit sã
-asigure 0,3 ºi respec-
tiv 2x0,3 ml/zi. În
acelaºi timp, la
Cârlibaba, pentru
aceiaºi dispenseri,
ratele realizate au fost
de 55-80,4 %, 50,5-
63 % ºi respectiv
42,7-58,2 %. 

ªi în cazul
etanolului, ratele de
volatilizare reale au
fost mai mari la Valea

Olenici et al.

Fig. 1.  Ratele de
evaporare a (-)alfa-
pinenului (sus) ºi a
etanolului (jos) în
condiþii de teren 
la Valea Putnei

Release rates
of (-)alpha-pinene (up)
and ethanol (down)
under field conditions
at Valea Putnei
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Putnei decât la
Cârlibaba. La V. Putnei
ratele reale au reprezen-
tat doar 78-107 % la
-dispenserii de 0,1 ml/zi,
61,3-92 % la cei de 0,3
ml/zi ºi 47,7-85,5 % la
cei de 0,9 ml/zi, dar la
Cârlibaba au fost de
66,7-96,1 %, 55,6-79,0
% ºi respectiv 41,2-73,8
% din ratele preconizate. 

D e o a r e c e
ratele de evaporare ale
(-)alfa-pinenului ºi

etanolului n-au fost în egalã mãsurã afectate de variaþiile de temperaturã, nici rapoartele
dintre cele douã componente nu s-au menþinut constante, ci au înregistrat variaþii de la
o perioadã la alta (fig.3). Aceste variaþii au fost însã aproape identice în cele douã
suprafeþe -experimentale. Astfel, la variantele la care raportul AP/ET ar fi trebuit sã fie
1:1 s-au înregistrat valori cuprinse în intervalul 0,71-1,02 la Valea Putnei, respectiv
0,70-0,95 la Cârlibaba; pentru variantele cu un raport programat de 1:3 sau 0,33 s-au
obþinut valori cuprinse în intervalele 0,25-0,44 ºi 0,25-0,43, iar pentru cele cu raport
prestabilit de 2:1 valorile au variat între 1,24-1,96, respectiv 1,29-1,96. 
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Fig. 2. Ratele de evaporare
a (-)alfa-pinenului (sus) ºi
a etanolului (jos) în
condiþii de teren la Câr-
libaba

Release rates of
(-)alpha-pinene (up) and
ethanol (down) under field
conditions at Cârlibaba
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În ciuda acestor variaþii,
rapoartele medii
obþinute pentru toatã
durata experimentului
sunt apropiate de cele
prevãzute în protocolul
de experimentare
(tabelul 3), în special în
cazul variantelelor V1-
V4. 

Olenici et al.

Suprafa a experimental Valori ob inute la variantele pentru care s-a preconizat un raport AP/ET de: 
1:1 1:3 2:1 

Valea Putnei 0,83 ± 0,12 0,35 ± 0,07 1,54 ± 0,26
Cârlibaba 0,82 ± 0,09 0,33 ± 0,05 1,55 ± 0,20

Tabelul 3. Rapoartele medii între volumele de (-)alfa-pinen ºi cele de etanol evaporate în condiþii de 
teren 
Mean ratios between volumes of (-)alpha-pinene and ethanol volatilized under field -
conditions

Fig. 3. Variaþia raportului
dintre ratele de eliberare a 
(-)alfa-pinenului ºi a -etanolu-
lui în condiþii de 
teren la Valea Putnei (sus) ºi
Cârlibaba (jos)

Variation of ratio
between release rates of 
(-)alpha-pinene and ethanol
under field conditions 
at Valea Putnei (up) and Câr-
libaba (down)
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3.2. Rãspunsul gândacilor de Hylobius abietis

Deºi dinamica prinderii gândacilor de Hylobius abietis a fost diferitã în cele
douã suprafeþe experimentale (fig. 4), fapt datorat condiþiilor staþionale deosebite în
special în ceea ce priveºte expoziþia ºi solul, distribuþia pe variante a capturilor pentru
întreaga  perioadã de experimentare a fost asemãnãtoare (fig. 5), neexistând diferenþe
semnificative decât între valorile medii înregistrate la variantele cu atractanþi ºi cele de
la varianta martor (capcane neamorsate), ceea ce indicã un rãspuns de aceeaºi
intensitate din partea gândacilor maturi de Hylobius abietis la toate combinaþiile de
atractanþi testate. 

În ambele
experimente s-au
capturat semnificativ
mai mulþi masculi
(57,4-58,6%) decât
femele (41,4-42,6%),
dar nu au existat - nici
din acest punct de
vedere - diferenþe între
variante care sã fie
asigurate statistic
(tabelul 4). Pe
parcursul perioadei de
e x p e r i m e n t a r e ,
ponderea femelelor în
totalul capturilor a
variat mult, respectiv

între 37,4 % ºi 49,1 % la Valea Putnei, ºi între 34,0 % ºi 51,2 % la Cârlibaba (tabelul5).
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Fig. 4. Dinamica
prinderii gândacilor de
Hylobius abietis la Valea
Putnei (sus) ºi Cârlibaba 
(jos)

Catching dynamics
of Hylobius abietis at
Valea Putnei (up) and Câr-
libaba (down)        
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Olenici et al.

Notã: Proporþiile din aceeaºi coloanã, urmate de aceeaºi literã, nu diferã semnificativ la P=0.05.

Valea Putnei Cârlibaba
Perioada % femele Perioada % femele 

27.06-2.07 49,1a 30.06-6.07 51,2a

2.07-7.07 47,2ab 6.07-11.07 42,3ab

7.07-13.07 49,1a 11.07-16.07 44,8a

13.07-17.07 39,5ab 16.07-21.07 34,8b

17.07-23.07 37,4b 21.07-26.07 34,0b

23.07-27.07 42,0ab 26.07-31.07 43,1ab

27.07-1.08 44,3ab 31.07-7.08 36,7ab

Tabelul 5. Variaþia proporþiei femelelor în capturile de Hylobius de-a lungul perioadei de 
experimentare
Variation of female proportion in Hylobius captures during the experimentation period

Notã: Proporþiile din aceeaºi coloanã, urmate de aceeaºi literã, nu diferã semnificativ la P=0.05.

Varianta experimental % femele în capturile de la:
Valea Putnei Cârlibaba

V1 33,9a 41,2a

V2 44,5a 38,6a

V3 43,4a 39,3a

V4 41,1a 42,8a

V5 46,7a 43,3a

V6 40,0a 42,1a

V7 45,9a 47,6a

Toate variantele 42,6 41,4

Tabelul 4. Proporþia femelelor în capturile de Hylobius, în funcþie de varianta experimentalã
Female proportion in Hylobius captures depending on the treatment

Fig. 5. Distribuþia capturilor de Hylobius abietis pe variante la Valea Putnei (stânga) ºi Cârlibaba 
(dreapta)

Distribution of Hylobius abietis captures at Valea Putnei (left) and Cârlibaba (right)
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4. DISCUÞII

Aºa dupã cum era de aºteptat, ratele reale de eliberare a AP ºi ET au fost
diferite de cele preconizate, întrucât în condiþii de teren temperatura este variabilã.
Valorile mai reduse ale ratelor denotã faptul cã temperaturile medii înregistrate în
capcane au fost mult mai mici decât temperatura de referinþã (20oC) luatã în considerare
la calibrarea dispenserilor, chiar ºi în perioadele cu zile caniculare din iulie. Totodatã se
observã cã diferenþele mai mari s-au înregistrat la dispenserii care ar fi trebuit sã asigure
o ratã de eliberare mai mare, ceea ce se datoreazã probabil diferenþelor constructive
dintre dispenseri. Pentru evitarea unor asemenea situaþii, ar trebui ca ratele mari sã se
asigure prin multiplicarea numãrului de dispenseri cu rate mici, aºa cum s-a procedat în
experimente similare (Nordlander, 1987; Rieske & Raffa, 1991).

Tot pe seama diferenþelor constructive dintre dispenseri s-ar putea pune ºi
influenþa diferitã a temperaturii asupra ratelor de eliberare a AP ºi ET, însã o asemnea
influenþã s-a constatat ºi în experimentele fãcute de Nordlander (1990), care a folosit
pentru ambele substanþe acelaºi tip de dispenser, dar volumele lichidelor puse în
dispenseri au fost diferite (la ET fiind duble faþã de cele din dispenserii cu AP). Prin
urmare, e foarte important ca ratele de eliberare ºi raportul real AP/ET sã se stabileascã
pe baza cuantificãrii cât mai riguroase a cantitãþilor efectiv volatilizate în condiþii de
teren, lucru care nu s-a fãcut în nici unul din experimentele similare, menþionate în
literaturã. 

Rezultate similare privind rãspunsul gândacilor de Hylobius la combinaþiile de
AP ºi ET a obþinut ºi Nordlander (1987) într-un parchet proaspãt, în situaþia în care
ratele de eliberare a AP ºi ET au fost de cca. 0,1-0,2 ml/zi, respectiv de cca. 0,2-0,4
ml/zi, iar raportul AP/ET a fost 0,25-1,0. Lipsa unor diferenþe semnificative ºi asigurate
statistic între variante se datoreazã, cel mai probabil, intervalului mic de variaþie a
ratelor de eliberare ºi a rapoartelor AP/ET luate în considerare la organizarea
experimentului, în condiþiile existenþei din abundenþã a unor surse naturale de substanþe
volatile similare (terpene, etanol). Chiar dacã parchetele fuseserã exploatate în
toamna/iarna lui 2006 ºi experimentele s-au desfãºurat în cea mai mare parte în luna
iulie, când cetina de molid era deja uscatã, e de presupus cã cioatele, destul de
numeroase, precum ºi resturile de exploatare încã produceau o mare cantitate de
terpene ºi etanol. Pe fondul unor emisii ridicate de substanþe volatile naturale, e foarte
probabil cã gândacii nu au fost influenþaþi de prezenþa capcanelor cu atractanþi,
respectiv de diferenþele care au existat între capcane, ei fiind atraºi de acestea doar în
mãsura în care au intrat în raza lor de acþiune. O analizã atentã a dinamicii capturilor
de la Valea Putnei pare sã confirme aceastã ipotezã, deoarece numãrul capturilor a
crescut o datã cu învechirea resturilor de exploatare. Nu este însã exclus ca aceasta sã
reflecte ºi o anume schimbare comportamentalã a gândacilor în perioada de observaþii.
Pentru clarificarea acestui aspect, ar trebui ca experimentul sã fie repetat în parchete
aflate în al 2-lea sezon de vegetaþie dupã tãiere, când populaþiile de trombar sunt
alcãtuite tot din gândaci maturi ºi emisiile de terpene ºi de etanol sunt mult mai reduse,
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însã Nordlander (1990) – constatând cã raportul dintre capturile înregistrate la cursele
amorsate cu AP ºi cele de la cursele martor a fost mai mare în parchetele de 2 ani
vechime, decât în cele proaspete – a pus aceasta pe concurenþa exercitatã de substanþele
emanate din resturile de exploatare faþã de capcane.

Pe de altã parte, Nordlander (1987) e de pãrere cã etanolul a fost eliberat din
capcane cu o ratã mult mai mare decât cea de eliberare din “materialului gazdã” ºi cã
gândacii nu sunt capabili sã distingã concentraþii mai mari, pe care în mod normal nu
le întâlnesc în naturã. Aceastã apreciere se bazeazã pe rezultatele publicate de Tilles et
al. (1986a), care aratã cã - în cazul segmentelor de ramuri de pin silvestru - roaderea
scoarþei de cãtre gândaci a dus la dublarea ratei de eliberare atât a terpenelor, cât ºi a
etanolului, dar cantitatea totalã de monoterpene a fost cu aproximativ trei ordine de
mãrime mai mare decât cea a etanolului. Totuºi, în condiþii naturale ale unor parchete
proaspete e de aºteptat ca raportul între emisiile de terpene ºi de etanol sã fie altul decât
cel în cazul arborilor sau puieþilor vãtãmaþi, ºi sã se schimbe pe mãsurã ce substratul
folosit pentru ovipoziþie se învecheºte, deoarece terpenele au rata maximã de eliberare
imediat dupã tãiere (Schade & Goldstein, 2003), iar etanolul, un produs de degradare a
þesuturilor organice, dupã un interval de timp de pânã la câteva luni (Lindelöw &
Risberg, 1992).  În orice caz, e posibil ca în naturã raportul AP/ET sã fie totdeauna
supraunitar (>> 1), câtã vreme cioatele încã sunt favorabile colonizãrii de cãtre
Hylobius abietis, dar Hylobius pales (Herbst) ºi Pachylobius picivorus (Germar), specii
din America de Nord asemãnãtoare cu H. abietis în ce priveºte modul de viaþã, au fost
în mãsurã sã distingã concentraþii mult mai mari de etanol (rate de eliberare de pânã la
2,53 ml/zi) ºi sã reacþioneze în mod corespunzãtor (Rieske & Raffa, 1991). Totuºi,
dublarea ratei de eliberare a etanolului de la 1,265 ml/zi la 2,53 ml/zi n-a afectat
-rãspunsul gândacilor de H. pales la atractanþi, în timp ce numãrul capturilor de P.
picivorus s-a redus semnificativ, ceea ce denotã cã existã un prag al concentraþiei de
etanol în aerul din jurul capcanei dincolo de care acest produs are efect inhibitor.

Capacitatea gândacilor de H. abietis de a deosebi concentraþii de etanol mai
mari decât cele din experimentul lui Nordlander (1987) reiese ºi din faptul cã – într-un
alt experiment - la capcane amorsate doar cu etanol (0,2 ml/zi) ºi amplasate în parchet
proaspãt s-au capturat 33 gândaci, în timp ce la cele amorsate doar cu alfa-pinen (0,1
ml/zi) s-au capturat 54, iar la cele neamorsate 13 gandaci, în timp ce Lindelöw et al.
(1993), folosind rate de eliberare a AP ºi ET de 0,1 respectiv 0,3-0,4 ml/zi, au capturat
în parchet proaspãt 63 gândaci la AP, 239 la ET ºi 26 la martor, iar într-un parchet de
1 an vechime au capturat 43, 305 ºi respectiv 12 gândaci. Deºi experimentele
respective s-au efectuat în condiþii diferite, se pare totuºi cã, în parchete proaspete,
dublarea ratei de volatilizare a etanolului a fost detectatã de cãtre gândaci ºi a dus la
capturarea unui numãr de 7 ori mai mare în experimentul cu 0,4 ml/zi ratã de eliberare,
unde (dupã datele de la martor) a fost ºi o populaþie de douã ori mai mare. Creºterea
capturilor la o ratã sporitã de etanol a fost ºi mai mare în parchetul de 1 an vechime,
unde martorul indicã o scãdere a populaþiei, ceea ce sugereazã faptul cã emisia de
etanol din surse -naturale (concurente) s-a redus în comparaþie cu primul an. Privite din
aceastã -perspectivã, capturile foarte mici la capcanele cu etanol folosite de Tilles et al.
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(1986b) ar putea sã se datoreze ratei de volatilizate foarte reduse, într-un parchet de 6
luni vechime, unde emisiile de etanol din surse naturale erau încã mari.

Datele publicate de Lindelöw et al. (1993) aratã ºi un alt aspect. Când AP a fost
substituit cu terebentinã eliberatã tot în cantitate de 0,1 ml/zi, celelalte componente ale
terebentinei, în afara AP, nu doar au compensat reducerea cu cca. 35 % a ratei de
eliberare a AP, dar au ºi sporit capturile cu 20 % la combinaþia terpenelor cu etanol. Pe
de altã parte, adãugând AP la combinaþia  terebentinã + ET, capturile s-au redus la
nivelul celor înregistrate la AP+ET, iar aceastã reducere a fost semnificativã statistic în
parchetul proaspãt. Ambele aspecte sugereazã faptul cã, la o ratã de eliberare a ET datã,
existã o ratã optimã de eliberare a AP care asigurã numãrul maxim de capturi. Creºterea
ratei AP dincolo de acel prag determinã reducerea capturilor. E de reþinut însã cã
aceastã ratã este la rândul ei influenþatã de abundenþa terpenelor eliberate din cioate ºi
resturile de exploatere.

Un alt factor care ar fi putut influenþa rezultatele experimentului este distanþa
dintre capcane. Dacã raza de acþiune a unor asemenea capcane este sub 2,5 m
(Saintonge & Malphettes, 1991), rezultã cã – în contextul dat – insectele nu au putut sã
deceleze existenþa unor surse de substanþe volatile cu rate de eliberare diferite, distanþa
dintre capcane fiind de 4-5 m. Totuºi, aºa dupã cum s-a arãtat, o situaþie similarã s-a
întâlnit ºi în cazul experimentului efectuat de Nordlander (1987), deºi capcanele au fost
dispuse în colþurile unor pãtrate cu latura de 2 m. Prin urmare, admiþând cã ºi în
experimentul lui Nordlander rezultatele au fost influenþate de distanþa dintre capcane,
rezultã cã – deºi ratele de eliberare a AP ºi ET au fost considerate mari – o atracþie
efectivã a gândacilor nu are loc decât la distanþe de ordinul decimetrilor, aºa cum
sugereazã Kennedy (1977, citat de Nordlander, 1987). În cazul speciilor H. pales ºi P.
picivorus, gândacii au reuºit sã sesizeze diferenþele dintre variante, chiar dacã acestea
au fost dispuse într-o reþea de pãtrate cu latura de 3,36 m, dar numai în cazurile în care
diferenþele dintre variante în ce priveºte ratele de eliberare a terebentinei ºi etanolului
au fost considerabil mai mari. Este foarte posibil ca gândacii sã fie atraºi direct doar la
o anumitã concentraþie a substanþelor volatile ºi - cum concentraþia scade pe mãsurã ce
creºte distanþa de la sursã - nu este exclus ca pragul de concentraþie la care gândacii
reacþioneazã sã se realizeze la câþiva decimetri de sursã, cum sugereazã Schlyter
(2004).

În ce priveºte ponderea femelelor în totalul capturilor, Nordlander (1987) ºi
Zumr et al. (1995) au constatat – în general – o uºoarã prevalenþã a femelelor (pânã la
61 %), în timp ce în experimentul nostru, în ambele suprafeþe s-au capturat mai mulþi
masculi decât femele, indiferent de varianta experimentalã. În plus, s-a constatat o
variaþie accentuatã a indicelui sexual de-a lungul perioadei de experimentare, cu o
reducere semnificativã în perioada 13-26 iulie, când au fost zile caniculare, fãrã
precipitaþii. Deoarece condiþiile optime pentru hrãnire ºi ovipoziþie sunt o temperaturã
de 20-25oC ºi umiditate relativã de 60 % (Christiansen & Bakke, 1968), iar activitatea
cea mai intensã este la 17-21oC ºi 85-95 % umiditate relativã (Sibul et al., 1999), e de
presupus cã în perioada 13-26 iulie cei mai mulþi dintre gândaci s-au retras în locuri
adãpostite ºi au fost puþin activi, fapt ce a cauzat o diminuare a capturilor, în special la
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Cârlibaba, unde stratul de muºchi de la suprafaþa solului s-a uscat aproape complet.
Cum femelele sunt mai sensibile la variaþiile de umiditate (Havukkala & Selander,
1976), la capcane s-au prins mai mulþi masculi.

5. CONCLUZII

În condiþiile specifice unor parchete proaspete din zona molidiºurilor, gândacii
maturi de Hylobius abietis au fost atraºi în aceeaºi mãsurã de fiecare dintre combinaþiile
de etanol ºi (-)alfa-pinen testate, în care ratele de eliberare a monoterpenei ºi etanolului
au fost cuprinse în intervalul 0,07-0,38 mg/zi, respectiv 0,08-0,57 mg/zi, iar raportul
între ratele de eliberare ale acestor substanþe s-a situat în intervalul 0,33-1,55.

În condiþii de teren, ratele de eliberare a (-)alfa-pinenului ºi etanolului
fluctueazã atât în funcþie de temperaturã, cât ºi în funcþie de natura substanþei ºi tipul
de dispenser utilizat. Prin urmare, o interpretare corectã a rezultatelor privind capturile
de la capcane necesitã o determinare cât mai riguroasã a ratelor reale de eliberare a
-substanþelor volatile în condiþiile experimentale date. 

MULÞUMIRI
Lucrarea a fost fãcutã în cadrul proiectului: „Cercetãri privind rãspunsul

adulþilor de Ips typographus ºi Hylobius abietis la diverse rate de eliberare a alfa-
pinenului în combinaþie cu feromonul agregativ, respectiv cu etanol” proiect finanþat de
Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior (CNCSIS)
(Contract 56GR/25.05.2007). Mulþumim domnilor C. Þurcanu ºi C. Jolobai pentru
permisiunea de a instala experimentul nostru în ocoalele silvice Cârlibaba ºi Pojorâta.

BIBLIOGRAFIE

CRAWFORD, R.M.M., BAINES, M.A., 1977: Tolerance of anoxia and the metabolism of ethanol in tree
roots. New Phytologist, 79: 519-526.

CHRISTIANSEN, E., 1971: Developmental stages of ovaries of pine weevils, Hylobius abietis L. 
(Coleoptera:Curculionidae), present in reforestation areas during the first years after the final felling. 

Medd. Norske Skogfors?ksv. 107, 28(8): 393-415.
CHRISTIANSEN, E., BAKKE, A., 1968: Temperature preference in adults of Hylobius abietis L. 

(Coleoptera: Curculionidae) during feeding and oviposition. Z. angew. Ent. 62: 83-89.
EIDMANN, H.H., 1974: Hylobius Schönh. In Schwenke, W. (ed.): Die Forstschädlinge Europas. 2. Käfer.

Paul Parey Hamburg und Berlin. pp. 275-293.
HAVUKKALA, I., SELANDER, J, 1976: Reactions of the large pine weevil, Hylobius abietis L. (Col., 

Curculionidae), to various light and humidity stimuli during three stages of its life cycle. Ann. Ent. 
Fenn. 42 : 54-62.

LANGSTRÖM, B., 1982: Abundance and seasonal activity of adult Hylobius abietis weevils in -
reforestation areas during first years following final felling. Commun. Inst. For. Fenn. 106: 1-23.

LINDELÖW, ?., EIDMANN, H.H., NORDENHEM, H., 1993: Response on thre ground of bark beetle 
and weevil species colonizing conifer stump and roots to terpenes and ethanol. J. Chem. Ecol. 19(7): 

1393-1403.
LINDELÖW, ?., RISBERG, B., 1992: Attraction during flight of scolytids and other bark- and -wood-

Olenici et al.



238

dwelling beetles to volatiles from fresh and stored spruce wood. Can. J. For. Res. 22: 224-228.
MACDONALD, R.C., KIMMERER, T.W., 1991: Ethanol in the stems of trees. Physiol. Plant. 82: 582-

588.
NORDENHEM, H., EIDMANN, H.H., 1991: Response of the pine weevil Hylobius abietis L. (Col., 

Curculionidae) to host volatiles in different phases of its adult life cycle. J. Appl. Entomol. 112: 353-
358.

NORDLANDER, G., 1987: A method for trapping Hylobius abietis (L.) with standardized bait and its 
potential for forecasting seedling damage. Scand. J. For. Res. 2: 199-213.

NORDLANDER, G., 1990: Limonene inhibits attraction to alpha-pinene in the pine weevils Hylobius 
abietis and H. pinastri. J. Chem. Ecol. 16(4): 1307-1320.

NORDLANDER, G., 1991: Host finding in the pine weevil Hylobius abietis: effects of conifer volatiles 
and added limonene. Entomol. Exp. Appl. 59: 229-237.

NORDLANDER, G., EIDMANN, H.H., JACOBSSON, U., NORDENHEM, H., SJÖDIN, K., 1986: 
Orientation of the pine weevil Hylobius abietis to underground sources of host volatiles. Entomol. 
Exp. Appl. 41: 91-100.

OLENICI, N., OLENICI, V., 2002: Utilizarea atractantilor sintetici pentru monitorizarea populatiilor de 
Hylobius abietis (L.). Rev. Pãd. 4: 11-23.

RIESKE, L.K., RAFFA, K.F., 1991: Effects of varying ethanol and turpentine levels on attraction of two 
pine root weevil species, Hylobius pales and Pachylobius picivorus (Coleoptera: Curculionidae). 
Environ. Entomol. 20(1): 48-52.

SAINTONGE, F.X., MALPHETTES, C.B., 1991: Un piege pour surveiller les populations d’hylobes 
(Hylobius abietis L.) (Coleop.: Curc.)? Etudes de CEMAGREF, sér. Forets 6:138-155. 

SCHADE, G.W., GOLDSTEIN, A.H., 2003: Increase of monoterpene emission from a pine plantation as
result of mechanical disturbance. Geophys. Res. Lett. 30(7), 1380, doi:10.1029/2002GL016138. 

SCHLYTER, F., 2004: Semiochemicals in the life of bark feeding weevils. In Lieutier F., Day K.R., 
Battisti A., Grégoire J.-C., Evans H.F. (eds.) Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe,
a Synthesis. Springer Netherlands, pp. 351-364.

SIBUL, I., MERIVEE, E., LUIK, A., 1999: On diurnal activity of Hylobius abietis L. (Coleoptera, 
Curculionidae). Proceedings of the XXIV Nordic Congress of Enthomology, pp. 163-166.

TILLES, D.A., NORDLANDER, G., NORDENHEM, H., EIDMANN, H.H., WASSGREN, A.-B.,
BERGSTRÖM, G., 1986a: Increased release of host volatiles from feeding scars: a major cause of field 

aggregation in the pine weevil Hylobius abietis (Coleoptera: Curculionidae). Environ. 
Entomol., 15: 1050-1054.

TILLES, D.A., SJÖDIN, K., NORDLANDER, G. & EIDMANN, H.H., 1986b: Synergism between 
ethanol and conifer host volatiles as attractants for the pine weevil, Hylobius abietis (L.) (Cleoptera: 
Curculionidae). J. Econ. Entomol. 79: 970-973.

VON SYDOW, F., BIRGERSSON, G., 1997: Conifer stump condition and pine weevil (Hylobius abietis)
reproduction. Can. J. For. Res. 27: 1254-1262.

WIBE, A., BORG-KARLSON, A.-K., PERSSON, M., NORIN, T., MUSTAPARTA, H., 1998: 
Enantiomeric composition of monoterpene hydrocarbons in some conifers and receptor neuron -
discrimination of alpha-pinene and limonene enantiomers in the pine weevil, Hylobius abietis. J. 
Chem. Ecol. 24(2): 273-287. 

ZAGATTI P., LEMPERIERE, G., MALOSSE, CH., 1997: Monoterpenes emitted by the large pine -wee-
vil, Hylobius abietis (L.) feeding on Scots pine, Pinus sylvestris L. Physiol. Entomol. 22: 394-400.
ZUMR, V., STARÝ, P. & DOSTALKOVA, I., 1995: Comparison of seasonal responses of Hylobius -abi-
etis (L.) (Col., Curculionidae) to chemical and natural lures in baited pitfall traps. Anz.
Schädlingskde. Pflanzenschutz, Umweltschutz 68: 166-168.

Analele ICAS 50, 2007

Corespondenþã/ Correspondence to: Nicolai Olenici: olenici.nicolae@icassv.ro


