Getreidelaufkäfer (r) hrbáč osenní
Goldafter (r) bekyně zlatořitná
Goldgrüner Apfelstecher (r) zobonoska třešňová
Goldgrüner Kirschenstecher (r) zobonoska třešňová
Graseule (e) přímočárnice trávová
Große Rinderdasselfliege (e) střeček hovězí
Große Wachsmotte (e) zavíječ voskový
Großer Frostspanner (r) píďalka zhoubná
Großer Gabelschwanz (r) hranostajník vrbový
Großer Kiefernrüsselkäfer (r) klikoroh borový
Großer Kohltriebrüßler (r) krytonosec řepkový
Großer Kohlweißling (r) bělásek zelný
Großer Lindenprachtkäfer (r) krasec lipový
Großer Obstbaumsplintkäfer (r) bělokaz švestkový
Großer Waldgärtner (r) lýkohub sosnový
Grüne Apfelblattlaus (e) mšice jabloňová
Grüne Futterwanze (e) klopuška bramborová
Grüne Hopfenwanze (e) klopuška chmelová
Grüne Johannisbeerblattlaus (e) mšice srstková
Grüner Prachtkäfer (r) polník zelenavý
Hafergallmücke (e) bejlomorka ovesná
Hafermilbe (e) roztočík spirálový
Harzrüßler (r) smolák
Haselblattroller (r) zobonoska lísková
Haselbock (r) kozlíček lískový
Haselnußbohrer (r) nosatec lískový
Haselnußgallmilbe (e) vlnovník lískový
Hautbremse des Rindes (e) střeček hovězí
Heckenweißling (r) bělásek řepkový
Hessenfliege (e) bejlomorka obilná
Himbeerkäfer (r) malinovník plstnatý
Holzzecke (e) klíště obecné
Hopfenblattlaus (e) mšice chmelová
Hopfeneulchen (s) zavíječ chmelový
Hopfengallmücke (e) plodomorka chmelová
Hopfenwurzelspinner (r) hrotnokřídlec chmelový
Hopfenzünsler (r) zavíječ chmelový
Humusschnellkäfer (r) kovařík obilní
Immenkäfer (r) pestrokrovečník včelový
Johannisbeerbeulenlaus (e) mšice rybízová
Johannisbeergallmilbe (e) vlnovník rybízový
Junikäfer (r) chroustek letní
Kartoffelälchen (s) háďátko bramborové
Kartoffelkäfer (r) mandelinka bramborová
Kartoffelmotte (e) makadlovka bramborová
Kiefernblattwespe (e) hřebenule borová
Kiefernharzgallenwickler (r) obaleč pryskyřičný
Kiefern-Holzwespe (e) pilořitka fialová
Kiefernknospenwickler (r) obaleč borový
Kiefernprozessionsspinner (r) bourovčík sosnový
Kiefernrüsselkäfer (r) smolák borový
Kiefernspanner (r) píďalka tmavoskvrnáč
Kiefernspinner (r) bourovec borový
Kiefernspinnersichelwespe (e) srpovník opásaný
Kirschblattwespe (e) pilatka třešňová
Kirschblütenmotte (e) molovka pupenová

Kirschfliege (e) vrtule třešňová
Kirschfruchtfliege (e) vrtule třešňová
Kleeeule (e) klikočárnice jetelová
Kleesamenstecher (r) nosatčík jetelový
Kleespitzmäuschen (s) nosatčík obecný
Kleine Wachsmotte (e) zavíječ malý
Kleiner Fichtenrüsselkäfer (r) klikoroh menší
Kleiner Frostspanner (r) píďalka podzimní
Kleiner Holzbohrer (r) drtník všežravý
Kleiner Kiefernrüsselkäfer (r) smolák mlazinový
Kleiner Lindenprachtkäfer (r) solník lipový
Kleiner Ulmensplintkäfer (r) bělokaz pruhovaný
Knospenwickler (r) obaleč pupenový
Kohlblattlaus (e) mšice zelná
Kohldrehherzgallmücke (e) plodomorka zelná
Kohldrehherzmücke (e) plodomorka zelná
Kohleule (e) můra zelná
Kohlfliege (e) květilka zelná
Kohlgallenrüßler (r) krytonosec zelný
Kohlmotte (e) předivka polní
Kohlrübenblattwespe (e) pilatka řepková
Kohlschabe (e) předivka polní
Kohlschnake (e) tiplice zelná
Kohlschotengallmücke (e) bejlomorka kapustová
Kohlschotenmücke (e) bejlomorka kapustová
Kohlschotenrüßler (r) krytonosec šešulový
Kohlwanze (e) kněžice zelná
Kohlweißling (r) bělásek řepový
Kommaschildlaus (e) štítenka čárkovitá
Kornkäfer (r) pilous černý
Kornmotte (e) mol obilní
Kornwurm (r) mol obilní
Kreuzelgallmücke (e) plodomorka zelná
Kümmelmotte (e) mol kmínový
Kupferglucke (e) bourovec ovocný
Lappenrüßler (r) lalokonosec lesní
Lärchenknospengallmücke (e) bejlomorka modřínová
Lärchenminiermotte (e) pouzdrovníček modřínový
Lärchentriebmotte (e) molovka modřínová
Lastträger (r) štětconoš trnkový
Laubwurm (r) obaleč révový
Lilienhähnchen (s) chřestovníček liliový
Lilienkäfer (r) chřestovníček cibulový
Linierter Graurüßler (r) listopas čárkovaný
Linsenkäfer (r) zrnokaz čočkový
Luzerneblattgallmücke (e) bejlomorka lucerková
Luzerneblattnager (r) klikoroh vojtěškový
Luzerneblütengallmücke (e) plodomorka vojtěšková
Luzernerüßler (r) lalokonosec libečkový
Luzernesamengallmücke (e) plodomorka lusková
Luzernesprossgallmücke (e) bejlomorka vojtěšková
Maikäfer (r) chroust obecný
Maiskäfer (r) pilous kukuřičný
Maiszünsler (r) zavíječ kukuřičný
Maiwurm (r) majka obecná
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Maulwurfsgrille (e) krtonožka obecná
Meerrettigblattkäfer (r) mandelinka křenová
Meerrettigerdfloh (r) dřepčík křenový
Meerrettig-Verborgenrüßler (r) krytonosec křenový
Mehlige Apfelblattlaus (e) mšice jitrocelová
Mehlkäfer (r) potemník moučný
Mehlmotte (e) zavíječ moučný
Miesmuschellaus (e) štítenka bílá
Mittelmeerfruchtfliege (e) vrtule ovocná
Mohnkapselrüßler (r) krytonosec makovicový
Mohnwurzelrüßler (r) krytonosec kořenový
Möhrenblattfloh (r) merule mrkvová
Möhrenfliege (e) pochmurnatka mrkvová
Möhrengallmücke (e) bejlomorka bedrníková
Möhrenmilbe (e) skladokaz mrkvový
Mondfleckiger Erbsenwickler (r) obaleč luskový
Moosknopfkäfer (r) maločlenec čárkovitý
Mottenschildlaus (e) molice
Nadelkürzende Kiefergallmücke (e) bejlomorka
borová
Nasenbremse des Schafes (e) střeček ovčí
Nebelfleckiger Schildkäfer (r) štítonoš skvrnitý
Nonne (e) bekyně mniška
Nordische Apfelwanze (e) klopuška vrásčitá
Nutzholzborkenkäfer (r) dřevokaz čárkovaný
Obstblattminiermotte (e) podkopníček ovocný
Obststecher (r) nosatčík ovocný
Ölkäfer (r) majka obecná
Pappelblattkäfer (r) mandelinka topolová
Pappelwolllaus (e) dutilka topolová
Pelzmotte (e) mol kožešinový
Pfeifenräumer (r) lumek velký
Pferdebohnenkäfer (r) zrnokaz bobový
Pferdebremse (e) střeček koňský
Pfirsichlaus (e) mšice broskvoňová
Pfirsichmotte (e) makadlovka broskvoňová
Pfirsichschildlaus (e) puklice broskvoňová
Pflasterkäfer (r) puchýřník lékařský
Pflaumenblattgallmücke (e) bejlomorka váčkotvorná
Pflaumenbohrer (r) zobonoska slívová
Pflaumenstecher (r) zobonoska slívová
Pflaumenwickler (r) obaleč švestkový
Prachtkäfer (r) polník
Purpurroter Apfelstecher (r) zobonoska ovocná
Qualster (r) kněžice chlupatá
Rapsblattkäfer (r) mandelinka hlaváčková
Rapserdfloh (r) dřepčík olejkový
Rapsglanzkäfer (r) blýskáček řepkový
Rapsstengelrüßler (r) krytonosec řepkový
Rapsweißling (r) bělásek řepkový
Rebenblütengallmücke (e) plodomorka révová
Rehhummelfliege (e) střeček hltanový
Reiskäfer (r) pilous rýžový
Riesenbastkäfer (r) lýkohub smrkový
Riesenholzwespe (e) pilořitka velká
Ringelspinner (r) bourovec prsténčitý

Roggenfliege (e) zelenuška žlutopásá
Rosenblattgallmücke (e) bejlomorka růžová
Rotbärtige Hummelfliege (e) střeček rudohlavý
Rote Fuchsschwanzgallmücke (e) bejlomorka psárková
Rote Weizengallmücke (e) bejlomorka plevová
Rothaariges Getreidehähnchen (e) kohoutek černý
Rötliche Apfelblattlaus (e) mšice podbělová
Rübenaaskäfer (r) mrchožrout zploštělý
Rübenblattlaus (e) mšice maková
Rübenblattwanze (e) sítěnka
Rübenblattwespe (e) pilatka řepková
Rübenderbrüßler (r) rýhonosec řepný
Rübenfliege (e) květilka řepná
Rübennematode (e) háďátko řepné
Rübenrüsselkäfer (r) dlouháč plevelový
Rübenzünsler (r) zavíječ řepný
Rübsaatweißling (r) bělásek řepkový
Runzliger Obstbaumsplintkäfer (r) bělokaz ovocný
Russische Halmfliege (e) zelenuška obilná
Saatschnellkäfer (r) kovařík obilní
Sackträgermotte (e) pouzdrovníček švestkový
Samengallmücke (e) bejlomorka březová
San José Schildlaus (e) štítenka zhoubná
Sattelmücke (e) bejlomorka sedlová
Sechszähniger Fichtenborkenkäfer (r) lýkožrout
lesklý
Schaumzirpe (e) pěnodějka obecná
Schenkelfliege (e) zelenuška obilná
Schlehenspinner (r) štětconoš trnkový
Schwalbenkrautschabe (e) molice vlašťovičníková
Schwammspinner (r) bekyně velkohlavá
Schwan (r) bekyně pižmová
Schwarze Fichten-Holzwespe (e) pilořitka černá
Schwarze Pflaumensägewespe (e) pilatka švestková
Schwarzer Kohlerdfloh (r) dřepčík černý
Sonnenblumenmotte (e) zavíječ slunečnicový
Sonnwendkäfer (r) chroustek letní
Spanische Fliege (e) puchýřník lékařský
Spargelfliege (e) vrtule chřestová
Spargelhähnchen (s) chřestovníček obecný
Spargelkäfer (r) chřestovníček
Spindelbaumgespinstmotte (e) předivka brslenová
Spinnmilbe (e) sviluška snovací
Springwurm (r) obaleč révový
Stachelbeerblattwespe (e) pilatka rybízová
Stachelbeerblütengallmücke (e) plodomorka rybízová
Stachelbeermilbe (e) sviluška rybízová
Stachelbeerspanner (r) píďalka angreštová
Steinobstgespinstwespe (e) ploskohřbetka třešňová
Stengelälchen (s) háďátko zhoubné
Stockälchen (s) háďátko zhoubné
Tabakblasenfuß (r) třásněnka zahradní
Tannensamengallmücke (e) plodomorka jedlová
Taubenzecke (e) klíšťák holubí
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