Birkenjungfernkind (s) černoproužka březová
Birkennestwickler (r) obaleč březový
Birkensichler (r) srpokřídlec vrbový
Birkenstämmchen-Glasschwärmer (r) nesytka
komáří
Birken-Tageule (e) černoproužka březová
Birkenwald-Sichelspinner (r) srpokřídlec březový
Birkenzipfelfalter (r) ostruháček březový
Birnmotte (e) obaleč jablečný
Birnwickler (r) obaleč hrušňový
Blaßgelber Ufergehölz-Kiesflur-LichtnelkenKapselspanner (r) píďalka žlutopásná
Blaßgelblichgrauer Heidelbeer-BergheidenKleinspanner (r) vlnopásník borůvkový
Blaßgrauer Pappelfrischwald-Lappenspanner (r)
šedokřídlec habrový, vlnopásník habrový
Blaßgrüner Ginsterheidenspanner (r)
zelenopláštník jalovcový
Blaßgrüner Heidelbeer-Moorwald-Laubspanner
(r) zelenopláštník borůvkový
Blattfalter (pl.) obalečovití
Blattgräber (pl.) obalečovití
Blattroller (pl.) obalečovití
Blattwickler (pl.) obalečovití
Blauauge (e) okáč jílkový
Blauäugiger Waldpförtner (r) okáč jílkový
Blauer Eichenzipfelfalter (r) ostruháček dubový
Blaugeäugter Buschmoorrasen-Grasfalter (r) okáč
jílkový
Blaugelbgebänderter BirkenhaselgehölzBlattspanner (r) píďalka lísková
Blaugrauer Ginsterheiden-WinkelbandWellenstriemenspanner (r) vlnočárník janovcový
Blaugraugebänderter Waldschlag-WeidenröschenBlattspanner (r) píďalka vrbová
Blaukernauge (s) okáč jílkový, okáč ovsový
Blaukernaugen-Sammetfalter (r) okáč jílkový
Blaukernaugen-Samtfalter (r) okáč jílkový
Blaukraut-Zygäne (e) vřetenuška horská
Bläulicher Blattspanner (r) píďalka horská
Bläulichgrauer FichtenmoorbergwaldHeidelbeerspanner (r) píďalka horská
Bläulichgrüner Heidelbeer-FichtenbergwaldBlattspanner (r) píďalka zimující
Bläulinge (pl.) modráskovití
Blaupunkt (r) drvopleň hrušňový
Blauroter Feuerfalter (r) ohniváček rdesnový
Blauschiller (r) ostruháček dubový, batolec duhový
Blauschillernder Feuerfalter (r) ohniváček rdesnový
Blauschillernder-Feuerfalter (r) ohniváček
rdesnový
Blauschwanz (r) ostruháček dubový
Blauschwarze Eisvogel (r) bělopásek dvouřadý
Blauschwarzer Eisfalter (r) bělopásek kozílistový,
bělopásek dvouřadý
Blauschwarzer Eisvogel (r) bělopásek jednořadý
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Blausieb (r) drvopleň hruškový, drvopleň hrušňový
Bleichgelber Labkraut-FrischgebüschlandHaarspanner (r) píďalka mařinková
Blinder Mohrenfalter (r) okáč tatranský
Blindermaus (e) bělásek zelný
Blomers Bläulichgrauer Bergschluchtwald-Ulmen
(r) šedokřídlec jilmový
Blütenwickler (pl.) obalečíkovití
Blütenwickler (r) píďalka podzimní
Blutflecken (pl.) vřetenuškovití
Blutgrasfalter (r) okáč rosičkový
Blutströpfchen (pl.) vřetenuškovití
Bodenseewickler (r) obaleč malvicový
Borstgras-Bergmohr (r) okáč horský
Borstgrasmatten-Gebirgs-Schwärzling (r) okáč
horský
Braubindiger Blattspanner (r) šedokřídlec jeřábový
Braunauge (s) můřice očkovaná, okáč ječmínkový
Braunbestäubter Blattspinner (r) šedokřídlec
olšový
Braunbestäubter ErlengebüschauenBlattkleinspanner (r) šedokřídlec olšový
Braunbestäubter Keulenschenkelspanner (r)
šedokřídlec kropenatý
Braunbindiger Felshalden-Hochgrasfleckfalter (r)
okáč ječmínkový
Braune Landkarte (e) babočka síťkovaná
Braune Schildmotte (e) slimákovec malý
Brauner Augenfalter (r) okáč ječmínkový
Brauner Eichen-Zipfelfalter (r) ostruháček
česvinový
Brauner Feuerfalter (r) ohniváček černoskvrnný
Brauner Grasheiden-Dickkopf (r) soumračník
čárkovaný
Brauner Heckenkirschenfrischwald-Eisvogel (r)
bělopásek dvouřadý
Brauner Heckenspanner (r) píďalka krušinová
Brauner Kiefernknospenwickler (r) obaleč sosnový
Brauner Laubwiesen-Dickkopf (r) soumračník
jitrocelový
Brauner Rosenwickler (r) obaleč růžový
Brauner Steineichenfalter (r) ostruháček cesmínový
Brauner Steppengrashügel-Dickkopf (r)
soumračník žlutoskvrnný
Brauner Trockenrasen-Dickkopf (r) soumračník
metlicový
Brauner Waldvogel (r) okáč prosíčkový
Brauner Würfelfalter (r) pestrobarvec petrklíčový
Braunfleck (r) perleťovec dvanáctitečný
Braunfleckiger Blattspanner (r) píďalka zelená
Braunfleckiger Perlmutterfalter (r) perleťovec
dvanáctitečný
Braunfleckiger Wickler (r) obaleč třešňový
Braungebänderter Haarflockenspanner (r) píďalka
jarní
Braungebänderter Labkraut-Blattspanner (r)

píďalka hnědoskvrnná
Braungebänderter Linienspanner (r) vlnočárník
sveřepový
Braungebänderter Wollrückenspinner (r) můřice
obecná
Braungefleckter Augentrost-Blattspanner (r)
píďalka světlíková
Braungelber Schuttstaudenflur-Blattspanner (r)
vlnopásník mochnový
Braungerändertes Ochsenauge (s) okáč lipnicový
Braungesprenkelter Hauhechelfalter (r)
zelenopláštník jehlicový
Braungestreifter Kleinspanner (r) žlutokřídlec
hlínožlutý
Braungestreifter Linienspanner (r) vlnočárník
čilimníkový
Braunkolbiger Braundickkopffalter (r) soumračník
metlicový
Bräunlicher Ahornbergwald-Lappenspanner (r)
šedokřídlec javorový
Bräunlicher Kleinspanner (r) žlutokřídlec
střemchový
Bräunlicher Laubholzhain-Herbstspanner (r)
šedokřídlec lískový
Bräunlicher Lichtnelken-Blattspanner (r) píďalka
žlutopásná
Bräunlicher Obstbaumwickler (r) obaleč zahradní
Bräunlicher Scheckenfalter (r) hnědásek jižní
Bräunlicher Steppenkräuterhügel-ZahntrostKapselspanner (r) píďalka záhořanková
Bräunlichgelber Haarbuschspanner (r) píďalka
prostřední
Bräunlichgrauer Wolfsmilchspanner (r)
šedokřídlec pryšcový
Bräunlichgrüner Eichenlinden-MischwaldBlattspanner (r) píďalka lipová
Bräunlichgrüner Waldbuschheiden-Blattspanner
(r) píďalka zelená
Bräunlichweißer Heulager-Kleinspanner (r)
žlutokřídlec senomilný
Bräunlichweißer Ringfleckspanner (r) žlutokřídlec
tmavý
Braunrandiger Kleinspanner (r) vlnopásník
červenočárný
Braunrötlicher Laubgehölz-FrischrasenZackenrand-Kleinspanner (r) žlutokřídlec
zejkovaný
Braunschneckauge (s) okáč stínovaný
Braunschwarzer BergbachuferstaudenLichtnelkenspanner (r) píďalka kohoutková
Braunschwarzer Blattspanner (r) píďalka
povázková
Braunschwarzer Schuttstauden-HohlzahnKapselspanner (r) píďalka konopicová
Braunstreifiger Haarbuschspanner (r) píďalka
rybízová
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Braunstricihger Dickkopffalter (r) soumračník
rezavý
Breitbandspanner (r) vlnočárník ožankový,
vlnočárník sveřepový
Breitbindiger Blattspanner (r) píďalka žlutá
Breitbindiger Falter (r) bělopásek tavolníkový
Breitgebänderter Kleinspanner (r) rudopásník
kručinkový
Breitgebänderter Labkraut-Blattspanner (r)
píďalka úzkolemá
Breitgesäumter Kleinspanner (r) vlnopásník
černotečný
Breitwegerichfalter (r) hnědásek květelový
Breitwegerich-Scheckenfalter (r) hnědásek
květelový
Bremsenglasschwärmer (r) nesytka ovádová
Bremsenschwärmer (r) nesytka sršňová, nesytka
ovádová
Brennesselhalden-Prachtfalter (r) babočka
kopřivová
Brennesselchutflur-Prachtfalter (r) babočka
admirál
Brennesselzünsler (r) zavíječ zahradní
Brennessel-Zünsler (r) zavíječ zahradní
Brettspiel (s) okáč bojínkový
Brombeer-Blattspanner (r) píďalka maliníková
Brombeereule (e) můřice očkovaná
Brombeerfalter (r) ostruháček švestkový, ostruháček
ostružiníkový
Brombeerfalterchen (s) ostruháček ostružiníkový
Brombeer-Grünflügelspanner (r) zelenopláštník
lískový
Brombeerhimbeerhalden-Eulespinner (r) můřice
bělopásná
Brombeer-Perlmutterfalter (r) perleťovec
ostružinový
Brombeerzipfelfalter (r) ostruháček ostružiníkový
Brotzünsler (r) zavíječ skladištní
Bruchwald-Dickkopf (r) soumračník černohnědý
Brummvogel (r) drvopleň obecný
Bubeller (r) bělásek zelný
Bucklerrarupen (pl.) píďalkovití
Buchenmotte (e) šedivěnka jarní
Buchen-Sichelflügel (r) srpokřídlec bukový
Buchensichler (r) srpokřídlec bukový
Buchenspanner (r) zelenopláštník březový
Buchenwald-Sichelspinner (r) srpokřídlec bukový
Buchtrockenrasen-Graskleinfalter (r) okáč
strdivkový
Bunter Eschenwald-Scheckenfalter (r) hnědásek
osikový
Bunter Felslehnen-Grasfleckfalter (r) okáč zední
Bunter Traubenwickler (r) obaleč mramorovaný
Buntgebänderter Kreuzblütler-QuelleflurBlattspanner (r) píďalka dvouzubá
Buntjack (r) píďalka angreštová

