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Abstract
The black-ended gall fly, Calamoncosis similis (Schiner), is newly recorded from Iran. It was collected
during the surveys on herbivorous insects associated with common reed (Poaceae) in Urmia region located in
northwestern province of West Azarbaijan.
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کامل آنهاا از اواساط ارديبهشات
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نمونااههااای اياان مگااس در مااوزه تاااري

دانشگاه ارومیاه و ماوزه دانشاگاه علاوس زيساتي پاراگ
.نگهداری ميشوند
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نگارنده از

.ارسالي نهايت سپاسگزاری را دارد

 مگسهاای مااده چناد روز براد از.ماه خارج ميشوند
انهارادی در

 تخمهاای خاود را باهصاور،نهتگیری

 الروهاا براد از.روی ساره و برگهای ني ررار ميدهند
خارج شدن از تخم به رسمت رأسي ساره حرکت کارده
 گالهای کوچک میلهای شکلي را،و با نهوذ به درون آن
.در رأس ساره بهونود ميآورند
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