acleris literana obaleč zelenavý
acleris logiana obaleč bělavý
acleris schalleriana obaleč azalkový
acleris tripunctana obaleč březový
acleris variegana obaleč borůvkový
aclypea mrchožrout
aclypea opaca mrchožrout zploštělý
aclypea undata mrchožrout vlnitý
aclytophanes lišejníkovec
acnocampa bourovec
acompsia makadlovka
acompsia cinerella makadlovka popelavá
acrobasis zavíječ
acrobasis clusinella zavíječ jižní
acrobasis obtusella zavíječ hruškový, zavíječ
švestkový
acrobasis tumidella zavíječ dubový
acrobasis zelleri zavíječ dubový
acrocercops vzpřímenka
acroclita obaleč
acrolepia assectella mol česnekový
acrophylla pakobylka
acrophylla wuelfingi pakobylka Wulfingova
acrosema hřbetozubec
acsala bekyně
actebia osenice
actebia praecox osenice zelenavá
actenia zavíječ
actenia angustalis zavíječ úzký
actenicerus kovařík
actias martináč
actias bolli martináč Bollův
actias maasseni martináč Maassenův
actias philippinica martináč filipínský
actias rossi martináč Rossův
actinotia osenice
actinotia hyperici osenice třezalková
actinotia polyodon osenice půvabná
actinotia radiosa osenice paprsčitá
aculus vlnovník
aculus fockuei vlnovník višňový
aculus lycopersici vlnovník rajčatový
acymba přástevník
acyphas bekyně
acyrthosiphon gossypii mšice bavlníková
acyrthosiphon sparti mšice janovcová zelená
adela degeerella mol de Geerův
adela scabiosella mol chrastavcový
adela viridella mol zelenokřídlý
adelges korovnice
adelges cooleyi mšice Cooleyova
adelges corticalis korovnice borová, korovnice
vejmutovková
adelges geniculatus korovnice zelená
adelges laricis korovnice modřínová, korovnice
pupenová

adelges piceae puklice smrková
adelges strobilobus korovnice pupenová
adelges tardus korovnice laponská
adelginae korovnice
adelocera kovařík
adelocera murina kovařík šedý
adelphocoris klopuška
adelphocoris chenopodii klopuška světlá
adelphocoris idahoensis klopuška světlá
adelphocoris lineolatus klopuška světlá
adelphocoris seticornis klopuška černá
adelphocoris vandalicus klopuška opásaná
adhemarius lišaj
adiplosis toxicodendri bejlomorka jedovatcová
adites lišejníkovec
adleria žlabatka
adleria caput-medusae žlabatka ježatá
adleria hungarica žlabatka jižní
adleria kollari žlabatka duběnková
adleria lignicola žlabatka dřevní
adleria quercus-calicis žlabatka kalichová
adlullia bekyně
adoxophyes obaleč
adoxophyes orana obaleč zimolezový
adoxophyes oranella zavíječ zimolezový
adoxophyes reticulanus zavíječ zimolezový
adrastea makadlovka
adrastea diffinis makadlovka šťovíková
adrastea humeralis makadlovka dubová
adrastea scalella makadlovka lišejníková
adrasteia makadlovka
adrastus kovařík
aedoea lišejníkovec
aegeria vespiformis nesytka roupcová
aelia kněžice
aelia acuminata kněžice kuželovitá
aelia klugi kněžice malá
aelia rostrata kněžice nosatá
aellopos lišaj
aellopos clavipes lišaj kyjonohý
aellopos fadus lišaj fadský
aellopos tantalus lišaj tantalský
aellopos titan lišaj titanský
aellopus lišaj
aemene lišejníkovec
aemilia přástevník
aethalida přástevník
aetheidae obalečíkovití
aethes obalečík
aethes badiana obalečík osetový
aethes hartmanniana obalečík hlaváčový
aethes margaritana obalečík řebříčkový
aethes rubigana obalečík osetový
afilia hřbetozubec
afrida lišejníkovec
agagles přástevník
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agalliastes klopuška
agapanthia kozlíček
agapantidae obalečíkovití
agapema martináč
agapeta obalečík
agapeta hamana obalečík žlutý
agapeta zoegana obalečík kroužkovaný
agaraea přástevník
agarea přástevník
agathidium mrchožrout
aglages přástevník
aglagus přástevník
aglaomorpha přástevník
aglia martináček, martináč
aglia tau martináček bukový, martináč bukový
aglossa zavíječ
aglossa pinguinalis zavíječ máslový, zavíječ tukomilný
agonochaetia makadlovka
agoraea přástevník
agrammodes sítěnka
agrilus polník
agrilus angustatus polník dubový
agrilus ater polník topolový
agrilus auricollis polník lipový
agrilus aurichalceus krasec malinový
agrilus biguttatus krasec dvoutečný, polník dvoutečný
agrilus buteleti polník březový
agrilus cinctus polník zelenavý
agrilus coeruleus krasec zimolezový, polník modrý
agrilus hastulifer krasec hedvábný
agrilus hyperici polník třezalkový
agrilus chrysodera krasec rybízový
agrilus olivicolor krasec habrový
agrilus rubicola krasec malinový
agrilus sexguttatus krasec šestitečný, polník topolový
agrilus sinuatus krasec stromový, polník stromový
agrilus undatus krasec dubový vlnitý
agrilus viridis polník zelenavý, polník zelený
agrioaphis mšice
agriodrastus kovařík
agriotes kovařík
agriotes aterrmius kovařík štíhlý
agriotes brevis kovařík malý
agriotes elongatus kovařík pýřitý
agriotes graminicola kovařík locikový
agriotes lineatus kovařík obilní
agriotes obscurus kovařík tmavý
agriotes pallidulus kovařík bledý
agriotes pilosus kovařík pýřitý
agriotes segetis kovařík obilní
agriotes sputator kovařík locikový
agriotes ustulatus kovařík začoudlý
agriotes variabilis kovařík tmavý

agrius lišaj
agrius cingulata lišaj růžovotečný
agrius cingulatus lišaj růžovotečný
agrius convolvuli lišaj svlačcový
agrolamprotes makadlovka
agromyza alni-betulae listohlodka březová
agromyza schineri listohlodka Schinerova
agrostemma flos-jovis kohoutek Jovišův
agrotera zavíječ
agrotera nemoralis zavíječ habrový, zavíječ hajní
agrotinae osenice
agrotis osenice
agrotis aquilina osenice obilná
agrotis augur osenice ptačí
agrotis baja osenice rulíková
agrotis brunnea osenice hnědá, osenice petrklíčová
agrotis c-nigrum osenice černé C, osenice vrbovková
agrotis cinerea osenice popelavá
agrotis clavis osenice korobarvá
agrotis crassa osenice širokřídlá
agrotis depuncta osenice tečkovaná
agrotis exclamationis osenice vykřičníková
agrotis gladiaria osenice mečíková
agrotis interjecta osenice západní
agrotis ipsilon osenice ypsilonová
agrotis linogrisea osenice žlutošedá
agrotis margaritacea osenice svízelová
agrotis margaritosa osenice cizokrajná
agrotis nigricans osenice černavá
agrotis obelisca osenice stepní
agrotis obscura osenice ptačincová
agrotis occulta osenice velká
agrotis porphyrea osenice cizokrajná
agrotis prasina osenice travní
agrotis pronuba osenice šťovíková
agrotis puta osenice menší
agrotis putris osenice žlutavá
agrotis ravida osenice ptačincová
agrotis rectangula osenice komonicová
agrotis rubi osenice luční
agrotis saucia osenice cizokrajná
agrotis segetis osenice polní
agrotis segetum můra osení, osenice ozimní,
osenice polní
agrotis signum osenice znamenaná
agrotis simulans osenice jetelová
agrotis temera osenice panonská
agrotis triangulum osenice pampelišková
agrotis tritici osenice pšeničná
agrotis vestigalis osenice černoskvrnná
agrotis vestigialis osenice písečná
agrotis ypsilon osenice ypsilonová
agrumenia vřetenuška
agylla lišejníkovec
acherontia lišaj
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