Series 7, No. 2

Berdeng Atangya o Mirid
Madalas makita ang mga mirid bugs sa ibaba
ng mga suwi kung saan naninirahan ang mga
planthoppers at leafhoppers. Gamit ang mga
sungay, tinatapik nila ang mga dahon para
mahanap ang mga itlog ng mga planthoppers
at leafhoppers. Gamit naman ang kanilang
nguso, binubutas nila at sinisipsip ang mga
itlog ng mga nasabing peste. Kumakain din
sila ng mga supling ng mga nabanggit na
peste. May kakayahan ang bawat mirid bug
na kumain ng 7 hanggang 10 itlog o limang
supling na hoppers sa isang araw.

Tigreng Salagubang
Hugis gitara at mamula-mula ang kulay ng
mga magulang na tigreng salagubang o
ground bettle. Mayroon silang mahahabang
leeg na nagdudugtong sa kanilang ulo at
tiyan, at may kakayahan silang lumipad.
Ang kanilang mga supling ay bumabaon
sa lupa hanggang sa lumaki. Karaniwan
nilang pagkain ang mga planthoppers at
leafhoppers. Kumakain din sila ng mga
leaffolder, caseworm, at bagong pisang uod
ng mga aksip. Tatlo hanggang limang uod
ang kaya nilang kainin sa isang araw.
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Pagung-pagongan
Hugis kotseng-pagong ang mga pagungpagongan at kadalasang kulay kahel ang mga
pakpak. Ang kanilang mga supling ay kulay
abo, walang pakpak, at kahawig ang hugis
ng maliit na buwaya. Madalas silang makita
sa ibabaw ng mga namumulaklak na palay
at nangangain sa mga pollen na kailangan
nila sa pagpaparami. Mas pinipili nilang
kainin ang mga supling ng mga planthopper
dahil sa kabagalan ng mga ito sa paggalaw.
Nangangain din sila ng mga kauusbong pa
lang na mga uod ng leaffolders at aksip,
maging ng mga itlog ng ibang mga peste.

Tutubing Karayom
Maikling distansya lamang ang kayang liparin
ng mga tutubing karayom. Madalas silang
makitang umiinom ng hamog sa ibabaw ng
mga dahon ng palay tuwing umaga. Dahil
sa hindi pa masyadong umuusbong ang
kanilang mga pakpak, karaniwang makikitang
nakakapit sa ibabang bahagi ng mga suwi
ang mga supling ng tutubing karayom.
Para kumain, gumagapang sila pataas para
maghanap ng mga supling ng mga hoppers.
Ang mga magulang naman ay kadalasang
kumakain ng mga magulang din na mga
planthopper, leafhopper, at mga leaffolder.

Tutubi
Dahil sa mga malalaking pakpak, mas
may kakayahang lumipad ng malalayo
ang mga magulang na tutubi kumpara sa
mga tutubing karayom. Katulad ng sa mga
tutubing karayom, ang kanilang mga supling
ay karaniwang nakakapit sa ibabang bahagi
ng mga suwi dahil sa hindi pa umuusbong
na mga pakpak. Madalas silang makita
ng maramihan tuwing umaga, kapag may
nagbabadyang ulan, at tuwing nagbobomba
ng pestisidyo sa bukid. Madalas nilang
kinakain ang mga planthopper, leafhopper, at
mga gamu-gamo ng lepidoptera.

