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ność rozpoznania świeżego jaja, jako poten-
cjalnego źródła zasobów. Z punktu widzenia 
gatunku zmiana ta przynosi wiele korzyści, 
ponieważ całkowicie niweluje konkurencje 
ze strony innych nekrofagów. 

węża, co w sposób wystarczający ogranicza 
konkurencje ze strony innych gatunków. Su-
geruje się, że zmiana strategii nie wymagała 
zbyt dużej modyfikacji, ponieważ w normal-
nych warunkach grabarze przywabiane są 
przez uszkodzone jaja. Ważna jest umiejęt-

CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ U GRABARZY (COLEOPTERA: NICROPHORUS)

Streszczenie

Nekrofagiczne chrząszcze z rodzaju Nicrophorus 
(grabarz) w wyniku intensywnej konkurencji o zaso-
by, wykształciły szereg mechanizmów redukujących 
negatywne oddziaływanie rywali. Najważniejszym z 
nich jest opieka samca i samicy nad potomstwem. 
Grabarze zakopują oraz przygotowują padlinę tak, 
aby stanowiła bazę pokarmową dla potomstwa. 
Osobniki rodzicielskie zostają w dole rozrodczym, aż 
do momentu przemiany larw w poczwarki. Jednak 
nie mniej ważny element stanowi fenologia omawia-
nej grupy. Preferencje siedliskowe oraz aktywność 
sezonowa poszczególnych gatunków skorelowane są 
z występowaniem konkurentów. Grabarze występu-
jące w tym samym czasie zwykle zasiedlają odmien-
ne siedliska. W okresie jesiennym może dochodzić 

FACTORS LIMITING COMPETITION OF THE BURYING BEETLES (COLEOPTERA: NICROPHORUS)

Summary

do zmiany preferencji siedliskowych. Dzieje się tak, 
ponieważ grabarze dążą do zmagazynowania du-
żej ilości materiałów zapasowych przed hibernacją. 
Aktywność chrząszczy z rodzaju Nicrophorus przy-
pada głównie na okres od godzin popołudniowych 
do zmierzchu. Jednakże, i w tym przypadku duży 
wpływ ma konkurencja ze strony innych owadów. 
Aktywne w tym samym czasie grabarze zamieszkują 
różne środowiska. Natomiast u chrząszczy zamiesz-
kujących podobne siedliska obserwuje się przesu-
nięcie szczytów ich aktywności dobowej względem 
siebie. Innym mechanizmem mającym redukować 
konkurencję są preferencje odnośnie wielkości wy-
korzystywanych zasobów pokarmowych. 

Beetles of the Nicrophorus species (burying 
beetles) under the pressure from scavengers devel-
oped a number of mechanisms that reduce negative 
impact of rivals. The most important mechanism is 
extensive parental care provided by the male and 
female. Burying beetles conceal carcasses under-
ground and prepare them for the consumption by 
their young. Parents stay in the resources until the 
offspring transforms to the pupa. But equally impor-
tant part of reduced competition strategies is phe-
nology of burying beetles. Habitat preferences and 
seasonal activity of the Nicrophorus species are cor-
related with the presence of competitors. Usually 

burying beetles occurring at the same time, occupy 
different habitat. During the autumn period niche 
releases are observed, because species only need 
feeding before hibernation. Beetles of Nicrophorus 
species mostly are active from late afternoon to the 
nightfall. But diurnal activity of burying beetles de-
pends also of competition from other insects. Bee-
tles active at the same time, prefer different habitats. 
However, the beetles occupying the same habitat 
have their peaks of diurnal activity shifted relative 
to each other. Another mechanism which might re-
duce competition from other carrion beetles is car-
casses preferences. 
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