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A magyar nevek mutatója | Index of common names 

A  
Ablakosmolyfélék  80 
acélszínű csüngőlepke  80 
(acélszínű zuzmószövő)  128 
acsalapubagoly  139 
acsalapu-laposmoly  35 
acsalapu-tollasmoly  56 
acsalapu-tükrösmoly  73 
acsalapurágó tükrösmoly  73 
(admirálislepke)  87 
agátszínű karcsúmoly  92 
(aggófű-araszoló)  117 
aggófű-karcsúmoly  93 
aggófű-laposmoly  36 
aggófű-tollasmoly  56 
(aggófű-törpearaszoló)  114 
aggófűrágó laposmoly  36 
aggteleki sarlósmoly  49 
agyagbarna díszmoly  30 
agyagbarna zsákosmoly  43 
agyagsárga fűgyökérmoly  96 
agyagsárga karcsúmoly  92 
agyagsárga lándzsásmoly  44 
agyagszínű iszalag-araszoló  111 
agyagszínű zsákosmoly  38 
agyagszürke araszoló  108 
akác-csücsköslepke  83 
(akáclepke)  83 
akáclevél-hólyagosmoly  19 
akáclevél-sátorosmoly  23 
akácmoly  90 
albán szitkár  78 
alföldi bíbormoly  98 
alföldi fűaknázómoly  33 
alföldi fűgyökérmoly  96 
(alföldi gyopárbagoly)  125 
alföldi karcsúmoly  90  
alföldi sávosaraszoló  107 
(alföldi törpearaszoló)  114 
alföldi vaskosmoly  25 
alföldi zsákhordólepke  15 

alkonyati zsákhordólepke  14 
almaaknázó törpemoly  8 
almabimbófúró aranymoly  26 
almafarontólepke  77  
almafaszitkár  77 
(almailonca)  67 
almalevélaknázó sátorosmoly  22 
almalevél-hólyagosmoly  20 
almalevél-keskenymoly  21  
almalevél-sátorosmoly  21 
almalevél-sodrómoly  67  
almalevél-tarkamoly  24 
almalevél-törpemoly  7 
almamagmoly  75  
almamoly  74 
(alma-őszi levélmoly)  60  
almaráncoló keskenymoly  21  
almarügyfúró aranymoly  26 
almavirág-araszoló  112 
alpesi fűgyökérmoly  95 
Aman törpemolya  9 
amerikai csigalepke  79 
amerikai fehér medvelepke  126 
ametisztbagoly  136 
(ametiszt-bíborbagoly)  136 
angol fehérmoly  27 
angol gyökérfúrómoly  73 
angol lándzsásmoly  44 
angol övesmoly  54 
angol sárgamoly  62 
angyalgyökér-íveltmoly  59 
angyalgyökér-laposmoly  36 
(angyalgyökér-törpearaszoló)  113 
Anker-araszoló  119 
(apácabagoly)  133 
apácalepke  125 
apácamoly  18 
apáca-púposszövő  121 
[Apolló-lepke]  81  
(apró boglárka)  84 
apró csillaghúrmoly  53 
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apró díszmoly  30 
apró dudvabagoly  141 
apró fenyőtűmoly  71 
apró fúrómoly  61 
apró gyantamoly  73 
apró gyümölcsmoly  92 
apró horgasmoly  69 
(apró jegyesbagoly)  137 
apró karcsúmoly  92 
apró kopármoly  46 
apró levélszövő  123 
apró liliombagoly  125 
apró mohailonca  94 
apró mohamoly  49 
apró ősmoly  5 
apró pamacsosbagoly  130 
(apró pamacsosszövő)  130 
apró pirosmoly  63 
apró sárgabagoly  134  
apró sárgamoly  62 
apró sásaknázómoly  33 
apró sásbagoly  140 
apró törpearaszoló  113 
apró vándorbagoly  125 
apró zöldmoly  45 
aprófoltos tükrösmoly  75 
Aprómolyfélék  10 
aprószemes boglárka  84 
aprószemű tükrösmoly  72 
arabeszkmoly  71 
(arany sárgabagoly)  142 
aranybarna díszmoly  30 
aranybarna sodrómoly  65 
aranybarna tőrösmoly  11 
aranyesőrágó fehérmoly  27 
aranyfarú szövő  126 
aranyfarú zöldmoly  45 
aranyfejű sarlósmoly  51 
aranyfényű tőrösmoly  11 
aranyfényű zsákosmoly  38 
aranyfoltos díszmoly  30 
aranyfoltos havasmoly  24 
aranyfoltos magrágómoly  76 

aranyfoltos púposszövő  121 
aranyfoltos sarlósmoly  47 
(aranyfoltú aranybagoly)  132 
aranyfoltú tőrösmoly  11 
aranyfürtlakó zsákosmoly  42 
aranyfürtös zsákosmoly  42 
aranyfürt-tükrösmoly  72 
aranyfürt-zsákosmoly  42 
aranyló bíbormoly  98 
aranyló gyökérrágólepke  6  
aranyló sárgamoly  62 
aranyló tükrösmoly  76 
aranyló zsákosmoly  40 
aranyos sávosaraszoló  106 
(aranyos szigonyosbagoly)  133 
aranyos tűzlepke  83 
aranypettyes díszmoly  30 
aranypettyes magrágómoly  76 
aranyrojtú fűgyökérmoly  95 
aranysárga ősmoly  6  
aranysárga őszibagoly  142 
aranysárga pettyesaraszoló  108 
aranysárga sarlósmoly  55 
aranysárga sodrómoly  66 
aranysárga téliaraszoló  118 
aranysárga tőrösmoly  11 
aranyszájú tőrösmoly  11 
aranyszárnyú ősmoly  5  
aranyszárnyú tollasmoly  57 
aranyszárnyú törpemoly  8 
Aranyszárnyú-molylepkefélék  28 
Aranyszárnyú-ősmolyfélék  5  
aranyszegélyű gyökérfúrómoly  74 
aranyszínű dudvamoly  99 
aranyszínű nádlevélmoly  95 
(arany-tűzlepke)  83 
aranyvessző-csuklyásbagoly  134 
aranyvessző-fúrómoly  62 
aranyvessző-kormosmoly  99 
aranyvessző-lándzsásmoly  35 
aranyvessző-sodrómoly  64 
aranyvessző-törpearaszoló  113 
aranyvessző-tükrösmoly  72 
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aranyzabmoly  33 
aranyzöld fémlepke  79 
aranyzöld törpemoly  8 
aranyzöld zsákosmoly  39 
Araszolólepkék  104 
Arenberger sarlósmolya  52 
articsókaevő tűzmoly  97 
aszalványmoly  93 
aszatfúró laposmoly  36 
aszatmoly  36 
aszatrágó sarlósmoly  51 
aszatrágó zsákosmoly  41 
aszatvirág-fúrómoly  63  
aszatvirág-tükrösmoly  71 
(aszatvirágmoly)  63 
Atalanta-lepke  87 
atracél-legyezősmoly  28 
atracél-tükrösmoly  69 
atracélrágó tűzmoly  97 
avararaszoló  119 
avarevő tükrösmoly  69 
Avarevő molyfélék  29 
avarlakó díszmoly  31 
avarlakó hulladékmoly  17 
Avarmolyfélék  28 
 

Á 
áfonya-aranybagoly  132 
áfonya-hegyibagoly  145 
áfonya-tarkaaraszoló  110 
áfonya-törpearaszoló  112 
áfonya-tükrösmoly  70 
áfonyás díszmoly  32 
áfonyás virágmoly  12 
áfonyasodró horgasmoly  69 
áfonyasodró levélmoly  64 
áfonyaszövő sarlósmoly  54 
árnikarágó tarkamoly  26 
árnyéklakó tükrösmoly  68 
árnyéksávos fúrómoly  61 
árvacsalán-araszoló  112 
árvacsalán-zsákosmoly  39 
árvacsalánlakó zsákosmoly  39 

árvácska-gyöngyházlepke  86 
árvalányhajmoly  32 
árvamoly  29 
(áttelelő tölgybagoly)  143 
ázsiai karcsúmoly  92 
ázsiai szegfűbagoly  145 
(ázsiai törpearaszoló)  114 
ázsiai tűzmoly  97 
ázsiai zsákosmoly  41 
 

B  
Bagolylepkék  131 
bakszakállbagoly  135 
(bakszakáll-zsírosbagoly)  135 
balkáni aranybagoly  132 
balkáni fémlepke  79 
balkáni földibagoly  148 
balkáni fűaknázómoly  33 
balkáni gyökérrágólepke  6 
balkáni karcsúmoly  92 
balkáni kopármoly  47 
balkáni tollasmoly  56 
balkáni törpemoly  10 
balkáni tőrösmoly  11 
balkáni tűzmoly  100 
baltacimaknázó fehérmoly  27 
(baltacimboglárka)  84 
baltacim-magrágómoly  75 
baltacim-zsákosmoly  40 
baltajegyű sarlósmoly  51 
baltaszárnyú araszoló  117 
banánmoly  18 
bangitarágó sátorosmoly  22 
bangitaszitkár  77 
baraboly-laposmoly  37 
barabolysodró íveltmoly  59 
barackos sodrómoly  64 
barackrágó sarlósmoly  54 
barátka-púposszövő  122 
barátszegfű-sarlósmoly  53 
barkarágó tükrösmoly  72 
barkaszövő tükrösmoly  70 
barna avarevőmoly  29 
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(barna boglárka)  84 
barna busalepke  81 
barna csíkosmoly  31 
barna csipkésaraszoló  118 
barna fabagoly  142 
barna fényilonca  89 
barna fenyőkéregmoly  74 
barna földibagoly  149 
barna fűgyökérbagoly  147 
barna gyökérfúrómoly  74 
barna hulladékmoly  17 
barna iszalagaraszoló  111 
barna karcsúmoly  91 
barna lápibagoly  139 
barna levélaraszoló  116 
barna levélszövő  123 
(barna lucerna-araszoló)  120 
barna medvelepke  127 
barna nádibagoly  140 
barna nádlevélmoly  95 
barna őszibagoly  142 
barna pamacsosbagoly  130 
(barna pamacsosszövő)  130 
barna rétiaraszoló  120 
barna rétibagoly  144 
barna rétimoly  44  
barna sávosaraszoló  118 
barna szemeslepke  88 
barna tarkaaraszoló  110 
barna tűzlepke  83 
(barna vacakbagoly)  137 
barna zsákhordólepke  15 
barna zsákosmoly  42 
barnacsápú tollasmoly  58 
barnacsíkos lápimoly  55 
barnacsíkos pamacsosbagoly  130 
(barnacsíkos pamacsosszövő)  130 
barnacsíkos sárgamoly  61 
(barnafoltos apróaraszoló)  106 
barnafoltos fehéraraszoló  110 
barnafoltos hegyiaraszoló  110 
(barnafoltú fehérbagoly)  135 
barnagyűrűs törpearaszoló  114 

barnaöves bronzmoly  18 
(barnapettyes araszoló)  118 
barnarácsos sarlósmoly  47  
barnás égeraraszoló  115 
(barnás galajaraszoló)  109 
barnás mohailonca  94 
(barnás sávosaraszoló)  107 
barnás szigonyosbagoly  133 
barnás szürkebagoly  139 
barnás tarkaaraszoló  109 
barnás tarkalepke  86 
barnás zöldmoly  45 
barnás zuzmóaraszoló  120 
barnás zuzmóbagoly  136 
barnasávos araszoló  107 
barnasávos csíkosmoly  31 
(barnasávos szürkearaszoló)  110 
barnasávos tavasziaraszoló  118 
barnasávos törpearaszoló  113 
barnasávos vándorbagoly  129 
barnásfehér tollasmoly  56 
barnásfekete karcsúmoly  89 
barnásfekete mohamoly  49 
barnáspiros földibagoly  148 
barnásvörös sarlósmoly  55 
barnaszegélyes zsákosmoly  39 
barnaszegélyű zöldaraszoló  106 
(barnásszürke fűbagoly)  140 
barnásszürke mohamoly  49 
barnásszürke őszibagoly  143 
barnásszürke tűzmoly  99 
barnatövű tükrösmoly  70 
bazsarózsamoly  69 
bábakalács-laposmoly  35 
bábakalács-sarlósmoly  47 
bársony szitkár  78 
bársonykerep-zsákosmoly  40 
bátorligeti lápimoly  48 
békabogyó-araszoló  116 
békabogyó-törpearaszoló  113  
békabuzogánymoly  25 
békalencsemoly  97 
bélmegyeri zsákosmoly  40 
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bélyeges pihésszövő  101 
bélyeges púposszövő  122 
bengeaknázó keskenymoly  20 
bengeaknázó törpemoly  7 
bengeboglárka  83 
(benge-citromlepke)  82 
bengefúró tündérmoly  45 
bengerágó karcsúmoly  91 
bengesodró horgasmoly  69 
berkenyefonó tarkamoly  24 
berkenye-keskenymoly  21 
berkenye-sátorosmoly  22 
berkenyelevél-törpemoly  7 
(berkenyés-törpearaszoló)  114 
berkenyevirág-aranymoly  27 
berki tollasmoly  56 
betűmintás tűzmoly  100 
bíborbarna dudvabagoly  140 
bíborcsíkos araszoló  108 
(bíboros lápibagoly)  139 
(bíboros törpebagoly)  125 
bíborsávos araszoló  108 
bíborsávos díszbagoly  142 
bíborsávos fúrómoly  62 
bíborsávos tőrösmoly  11 
bíborszínű csüngőlepke  79 
bíborszínű laposmoly  36 
bíborszínű medvelepke  127 
birslevél-sátorosmoly  22 
bogáncs-apróbagoly  125 
bogáncsfúró tükrösmoly  69 
bogáncslakó karcsúmoly  93 
bogáncslakó zsákosmoly  42 
bogáncslepke  87 
(bogáncs-vacakbagoly)  137 
bogáncsvirág-fúrómoly  62  
bogáncsvirág-tükrösmoly  71 
Boglárkalepke-félék  82 
Bogyórágó-molyfélék  59 
bojtorjánmag-sarlósmoly  47 
bojtorjánvirág-fúrómoly  62 
bokorerdei sodrómoly  65 
bokorrágó karcsúmoly  89 

bolhafűrágó zsákosmoly  43 
bolhafű-sarlósmoly  47 
bolhafű-tükrösmoly  72 
bolhafű-zsákosmoly  39 
borbolyabagoly  145 
(borbolya-kertibagoly)  145 
borbolyamoly  59 
bordás karcsúmoly  91 
(borkóró-aranybagoly)  132 
borkóró-törpearaszoló  114 
borókafúró ezüstmoly  26 
borókahajtás-aranymoly  26 
borókalakó sarlósmoly  50 
(borókalakó törpearaszoló)  114 
boróka-sarlósmoly  55  
boróka-törpearaszoló  114 
boróka-tükrösmoly  74 
borókamagrágó ezüstmoly  26 
borókarágó sarlósmoly  50 
borókatű-aranymoly  26 
borsóbagoly  145 
borsómoly  74 
borzas tavasziaraszoló  118 
bozótlakó zsákosmoly  38 
bögölyszitkár  77 
bőrszínű araszoló  116 
[bronzfényű boglárka]  84 
bronzfényű zsákosmoly  40 
Bronzmolyfélék  18 
bronzos földibagoly  149 
bronzos zöldmoly  44 
(buckabagoly)  139 
buckajáró fűgyökérmoly  96 
buckajáró szitkár  78 
buckajáró zsákosmoly  39 
buckalakó sarlósmoly  52 
búcsújáró lepke  123 
(budai apróaraszoló)  106 
budai fúrómoly  63 
budai sarlósmoly  46 
budai szakállasmoly  25 
(budai törpearaszoló)  113 
budai törpemoly  10 
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budai zsákhordólepke  14 
budai zsákosmoly  39 
bugaci fűaknázómoly  34 
buglyoskocsordfonó íveltmoly  59 
(bújkáló földibagoly)  147 
bundás boglárka  84 
burgonya-sarlósmoly  52 
(burját aranybagoly)  132 
Busalepkefélék  80 
(butabagoly)  146 
buvákfű-laposmoly  35 
(buvákfű-törpearaszoló)  114 
búzabagoly  147 
(búza-földibagoly)  147 
búzavirág-laposmoly  36 
búzavirág-őszibagoly  142 
búzavirág-törpearaszoló  114 
búzavirág-zsákosmoly  40 
bükkaknázó törpemoly  8 
bükkfaaraszoló  119 
bükkfa-gombamoly  16 
bükkfa-púposszövő  122 
bükkfa-sarlósszövő  100 
bükkfa-zöldbagoly  131 
bükkfakéreg-törpemoly  9 
bükkfúró aranymoly  27 
(bükk-gyapjaslepke)  126 
bükki hegyiaraszoló  109 
bükki lándzsásmoly  44 
bükki szerecsenboglárka  84 
bükklevél-sátorosmoly  21 
bükklevél-törpemoly  8 
bükklevél-tükrösmoly  76 
bükkmakkmoly  75 
bükkönyrágó sarlósmoly  47 
bükkönyaknázó zsákosmoly  41 
bükkönybagoly  129 
(bükkönyboglárka) 84 
bükkönyfonó zöldmoly  44 
bükkönymagmoly  75 
bükkönyrágó tükrösmoly  75 
bükkönysodró horgasmoly  70 
bükkös szűznemzőmoly  13 

bükkös virágmoly  12 
bükkráncoló keskenymoly  20 
bürökmoly  36 
 

C 
c-betűs aranybagoly  132 
c-betűs fűbagoly  149 
c-betűs lepke  86 
cickafark-bordásmoly  18 
cickafark-gyökérfúrómoly  74 
cickafark-laposmoly  37 
(cickafark-törpearaszoló)  114 
cickafark-törpearaszoló  114 
cickafark-tükrösmoly  73 
cickafark-tündérmoly  46 
cickafark-zsákosmoly  42 
cickafarklakó zsákosmoly  40 
cickafarkmag-zsákosmoly  43 
cifra fényilonca  88 
cifra földibagoly  148 
cifra karcsúmoly  92 
cifra lápibagoly  137 
cifra levélmoly  63 
cifra mohailonca  94 
cifra mozaikmoly  95 
cifra sodrómoly  67 
cifra tőrösmoly  11 
cifra tűzmoly  98 
(cigány busalepke)  80 
(cigány-kéneslepke)  81 
cigánylepke  80  
cigány medvelepke  127 
cinegefűz-horgasmoly  69 
cinegefűz-sátorosmoly  22 
cinegefűz-törpemoly  8 
(citrom sárgabagoly)  142 
citromfű-sarlósmoly  55 
citromkocsord-lápimoly  55 
citromlepke  82  
citromsárga araszoló  117 
citromsárga őszibagoly  142 
citromsárga tükrösmoly  70 
citromszínű tűzmoly  100 
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CS 

csajkavirágmoly  74 
csalánevő tűzmoly  99 
csalánsodró tükrösmoly  68 
csalánszövő tűzmoly  100 
csarabbagoly  144 
(csarab-karcsúbagoly)  123 
csarabos csíkosmoly  31 
(csarabos földibagoly)  149 
csarabos fűbagoly  149 
csarabos horgasmoly  69 
csarabos sarlósmoly  47 
csarabos szürkearaszoló  117  
(csarabos törpearaszoló)  113 
(csángó-kéneslepke)  81 
cseh hulladékmoly  18 
cseh sarlósmoly  47 
csenevész karcsúmoly  93 
csenkeszaknázó tündérmoly  45 
csenkeszmoly  33 
csepeli tollasmoly  58 
cseppfoltú ezüstbagoly  131 
cseraknázó sátorosmoly  21 
cseresznyeilonca  65 
cseresznyelevél-zsákosmoly  38 
cseresznye-sátorosmoly  22 
(cserfalepke)  83 
cserfa-púposszövő  122 
cserfarágó törpemoly  10 
cserlevélpohók  102 
cserlevél-törpemoly  10 
cserszömörcebagoly  130 
cserszömörce-törpemoly  6 
csertölgylevél-törpemoly  10 
csigahéjas zsákhordólepke  15 
csigalepke  79 
Csigalepkefélék  78 
csikorgófű-tollasmoly  57 
csíkos boglárka  84 
csíkos busalepke  81 
csíkos földibagoly  147 
csíkos karcsúmoly  90 

csíkos kormosmoly  98 
csíkos loncmoly  24 
csíkos medvelepke  127 
csíkos molyszövő  128 
csíkos nádfúrómoly  94 
csíkos szender  104 
csíkos tarkamoly  25 
csíkos törpearaszoló  114 
csíkosszegélyű zsákosmoly  38 
csillaghúr-sarlósmoly  53 
(csillaghúr-törpearaszoló)  113 
csillaghúr-zsákosmoly  43 
(csillagnéző bundásbagoly)  135 
(csillagnézőbagoly)  135 
csillagos tükrösmoly  68  
csillagőszirózsa-zsákosmoly  41 
csillámos sárgamoly  62 
csillogó apróaraszoló  107 
csillogó boglárka  84 
csillogó földibagoly  149 
csillogó laposmoly  36  
(csillogó vízibagoly)  139 
Csillogó-molyfélék  59 
(csinos dudvabagoly)  141 
csinos fűaknázómoly  34 
csipkebogyómoly  75 
csipkerózsa-araszoló  109 
csipkés boglárka  84 
csipkés lizinkaaraszoló  111 
csipkés sarlósszövő  100 
csipkés sávosaraszoló  107 
(csipkés törpearaszoló)  111 
csipkés zuzmóbagoly  123 
csipkéssávú karcsúbagoly  124 
csipkésszárnyú páfránybagoly  137 
csipkésszélű zöldaraszoló  106 
csokoládészínű karcsúbagoly  124 
csomorika-laposmoly  37 
csonkaszárnyú medvelepke  126 
csontfehér fűaknázómoly  33 
csontfehér sarlósmoly  48 
csontsárga sztyeppmoly  28 
csontszínű fúrómoly  61 
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csontszínű karcsúbagoly  124 
csontszínű molyszövő  128 
csontszínű perjemoly  33 
csontszínű sodrómoly  64  
csontszínű tollasmoly  58 
(csormolya-törpearaszoló)  113 
csőrös púposszövő  122 
csőrös törpearaszoló  113 
csőröslepke  85  
Csőzsákos-molyfélék  13 
csuklyás púposszövő  122 
csuklyás tarkaaraszoló  109 
csukóka-levélmoly  60 
csupasz medvelepke  128 
csúcsfoltos apróaraszoló  107 
csúcsfoltos iszalagaraszoló  111 
(csúcsos nyárfabagoly)  141 
csücskös sziklaaraszoló  121 
csüdfűaknázó zsákosmoly  39 
csüdfű-karcsúmoly  90 
csüdfű-magrágómoly  75 
csüdfű-övesmoly  53 
csüdfűlakó zsákosmoly  40 
csüdfűszitkár  78 
csüngőaraszoló  120 
Csüngőlepkefélék  79 
 

D 
dalmát karcsúmoly  90 
[dalmát füstösaraszoló]  119  
darázslepke  77  
darázsszitkár  78 
dárdahererágó zsákosmoly  40 
dárdahereszitkár  78 
dárdahere-tükrösmoly  70 
dárdahere-zsákosmoly  39 
dárdamintás tarkaaraszoló  111 
denevérszender  104 
deréceaknázó lándzsásmoly  44 
deréce-araszoló  109 
derécefúró lándzsásmoly  44 
derécemag-lándzsásmoly  44 
derécerágó lándzsásmoly  44 

deressásmoly  34 
déli aranybagoly  131 
déli bajszosmoly  12 
déli bíbormoly  98 
(déli boglárka)  83 
déli bordásmoly  19 
(déli dudvabagoly)  141 
déli folyófűbagoly  133 
déli fűgyökérmoly  96 
déli kéneslepke  81 
(déli kockásbagoly)  139 
déli koldusmoly  88 
déli levélmoly  60 
déli magrágómoly  74 
déli pettyesaraszoló  108 
(déli porcelánbagoly)  129 
déli rétibagoly  144 
déli sodrómoly 65 
déli szitkár  77 
[déli szürkebagoly]  139 
(déli trapézbagoly)  131 
déli tükrösmoly  71 
(déli ürömbagoly)  145 
déli vándorbagoly  137 
déli vízimoly  97 
déli zuzmószövő  128 
déli zsákosmoly  42 
déligyümölcs-karcsúmoly  93 
délvidéki araszoló  119 
délvidéki avarmoly  29 
délvidéki hólyagosmoly  20 
délvidéki karcsúmoly  93 
délvidéki lándzsásmoly  35 
délvidéki sarlósmoly  47 
délvidéki szitkár  78 
délvidéki zsákosmoly  43 
diógöngyölő keskenymoly  19 
(díszes apróbagoly)  131 
(díszes csuklyásbagoly)  134 
díszes fehéraraszoló  107 
díszes feketemoly  37 
díszes hulladékmoly  15 
díszes karcsúmoly  90 
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díszes levélmoly  63 
díszes medvelepke  127 
díszes sarlósmoly  47 
díszes tarkalepke  86 
díszes tollasmoly  56 
díszes tőrösmoly  11 
díszes vízimoly  97 
Díszmolyfélék  30 
dolomit-földibagoly  147 
dolomit-kéneslepke  81 
(dolomitlakó földibagoly)  147 
dolomitlakó karcsúmoly  92 
dolomitlakó zsákosmoly  42 
dongószender  104 
dudafürt-farkosboglárka  83 
dudafürtmoly  75 
(dudvarágó aranybagoly)  131 
dudvarágó sodrómoly  65 
dudvasodró tükrösmoly  68 
dugómoly  18 
Dumont szitkára  78 
dunántúli kopármoly  47 
dunántúli tollasmoly  58 
dunántúli tükrösmoly  72 
 

E 
ebírmoly  34 
ebír-szakállasmoly  26 
ebszőlő-tarkamoly  26 
(egérszínű araszoló)  116 
egyfoltos holdasaraszoló  117 
egyfoltos ősmoly  6  
(egyhangú dudvabagoly)  141 
egysávos fűaknázómoly  33 
egyszínű nádfúrómoly  94 
egyszínű sarlósmoly  52 
egyszínű sávosaraszoló  107 
egyszínű törpearaszoló  114 
egyszínű zuzmószövő  128 
egyszínű zsákosmoly  43 
Emich zöldmolya  45  
enyveséger-sátorosmoly  21 
eperlevél-törpemoly  10 

erdei avarevőmoly  29 
erdei bordásmoly  19 
erdei busalepke  81 
erdei dudvabagoly  140 
erdei fúrómoly  61 
erdei fűgyökérmoly  95 
erdei gombamoly  16 
(erdei nádibagoly)  139 
erdei ökörszemlepke  87 
(erdei púposszövő)  121 
erdei sodrómoly  65 
erdei szemeslepke  87 
erdei tarkamoly  24 
erdei tükrösmoly  69 
erdei zsákosmoly  41 
Erdei díszmolyfélék  31 
erdeifenyő-gyantamoly  73 
erdeifenyő-sávosaraszoló  120 
erdeifenyő-törpearaszoló  114 
erdeifenyő-tükrösmoly  71 
erdeifenyő-zsákosmoly  43 
erdeilednekevő fehérmoly  27 
erdélyi avarmoly  29 
erdélyi tükrösmoly  76 
erdőlakó karcsúbagoly  123 
erdőszéli sodrómoly  64 
Erich sarlósmolya  52  
erősfűmoly  37 
(esti pávaszem)  103 
esti pávaszemes-szender  103 
estikerágó tarkamoly  25 
esztramosi sarlósmoly  48 
eurázsiai zsákosmoly  39 
európai zsákosmoly  40 
ezerjófűbagoly  136 
ezerjófű-laposmoly  36 
(ezüstcseppes bagoly)  131 
(ezüstcseppes mázasbagoly)  132 
ezüstcsíkos díszmoly  30 
ezüstcsíkos mozaikmoly  95 
ezüstcsíkos zsákosmoly  41 
ezüstfehér aprómoly  10 
ezüstfehér araszoló  115 
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ezüstfehér fűaknázómoly  32 
ezüstfoltos csuklyásbagoly  134 
ezüstfoltos fúrómoly  61 
ezüstfoltos ősmoly  5  
ezüstfoltos púposszövő  122 
(ezüstgammás aranybagoly)  132 
ezüstkék boglárka  85 
ezüstkockás bagoly  132 
ezüstmintás bordásmoly  19 
ezüstmintás sodrómoly  65 
ezüstmintás tündérmoly  46 
ezüstös apróbagoly  132 
ezüstös boglárka  84 
ezüstös földibagoly  148 
ezüstös fűgyökérmoly  95 
ezüstös gyöngyházlepke  85 
ezüstös karcsúmoly  90 
(ezüstös ősziaraszoló)  112 
ezüstös tükrösmoly  68 
ezüstös zuzmómoly  15 
Ezüstös fehérmolyfélék  27 
ezüstpettyes sarlósmoly  48 
ezüstpontos sarlósmoly  48 
ezüstsávos csíkosmoly  31 
ezüstsávos fűaknázómoly  34 
(ezüstsávos mázasbagoly)  132 
ezüstsávos sarlósmoly  48 
ezüstsávos sodrómoly  66 
ezüstsávos szénalepke  87 
ezüstsávos törpemoly  7 
ezüstsávos zsákosmoly  42 
ezüstszárnyú sodrómoly  64 
ezüstszegélyű karcsúmoly  90 
ezüstszürke selymesbagoly   137 
ezüsttükrös fúrómoly  62 
 

É 
édeskömény-tükrösmoly  70 
égeraknázó fényesmoly  11 
égeraknázó zsákosmoly  39 
égerbarka-aranymoly  26 
égerfa-araszoló  111 
égerfa-levélaraszoló  117 

égerfa-pihésszövő  101 
égerfa-sarlósszövő  100 
égerfaszitkár  77 
égergöngyölő keskenymoly  19 
égerlakó sátorosmoly  21 
égerlápi karcsúmoly  89 
égerlevél-borzasmoly  50 
égerlevél-tükrösmoly  70  
égerlevél-zsákosmoly  39 
égerrágó bordásmoly  19 
égerrágó fabagoly  142 
égerrágó keskenymoly  19 
égerrügymoly  27 
égersodró tükrösmoly  70 
(éger-szigonyosbagoly)  133 
égertermésmoly  37 
égszínkék boglárka  85 
(égszínű boglárka)  85 
(éjszínű mázasbagoly )  132 
ékes boglárka  83 
ékes fűgyökérmoly  95 
ékes gombamoly  16 
ékes karcsúmoly  93 
ékes sodrómoly  66 
ékes törpemoly  8 
ékfoltos csillaghúrmoly  53 
ékfoltos díszmoly  30 
ékfoltos sátorosmoly  22 
ékfoltos tarkaaraszoló  109 
ékfoltos tükrösmoly  71 
ékköves faaraszoló  119 
ékmintás tollasmoly  56 
élénksárga őszibagoly  142 
(élespontú törpearaszoló)  113 
ércfényű fémlepke  79 
ércfényű zöldmoly  44 
Ércfényű-virágmolyfélék  12  
északi boglárka  84 
északi csövesmoly  13 
északi erdeisásmoly  34 
északi ezüstkockás-bagoly  132 
északi fűaknázómoly  34 
északi gólyahírbagoly  148 
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északi gombamoly  16 
északi gyökérrágólepke  6 
északi keskenymoly  20 
északi mohamoly  49 
északi nyárfaaraszoló  116 
északi sarlósmoly  47 
[északi szemeslepke]  87 
(északi téliaraszoló)  112 
északi tükrösmoly  74 
 

F 
fagyalaknázó keskenymoly  19 
fagyalbagoly  133 
fagyal-faaraszoló  119 
fagyal-sodrómoly  67 
fagyalszender  103 
fagyöngy-törpemoly  9 
fagyöngy-tükrösmoly  68 
(fagombamoly)  16 
fahéjbarna díszmoly  30 
fahéjbarna tollasmoly  57 
fahéjfonákú törpebusalepke  80  
fahéjszínű bagoly  135 
fahéjszínű gyökérfúrómoly  74 
fahéjszínű karcsúmoly  92 
fahéjszínű loncmoly  24 
fahéjszínű sodrómoly  66 
(fahéjszínű zsírosbagoly)  135 
fakínszitkár  78 
(fakó bagoly)  138 
fakó boglárka  83 
fakó csuklyásbagoly  134 
fakó dudvabagoly  140 
(fakó ékesboglárka)  83 
(fakó fenyőaraszoló)  111 
fakó fúrómoly  63 
fakó fűgyökérmoly  95 
fakó gyöngyházlepke  86 
fakó iszalagaraszoló  111 
fakó kéneslepke  81 
fakó laposmoly  37 
fakó nádfúrómoly  97 
(fakó nyárfabagoly)  141 

fakó sárgabagoly  138 
(fakó sárgabagoly)  143 
fakó sárgamoly  61 
fakó sátorosmoly  21 
fakó sodrómoly  66 
fakó téliaraszoló  112 
fakó tükrösmoly  71 
fakó zuzmószövő  128 
fakó zsákosmoly  40 
fakósárga fúrómoly  61  
fakósárga tollasmoly  56 
(fakószürke törpearaszoló)  114 
fali zuzmóilonca  94 
fali zuzmómoly  15 
farkasalmalepke  81 
farkasalmamoly  60 
farkasfűtej-szitkár  78 
farkaskutyatej-szitkár  78 
farkos keskenymoly  20 
Farontólepke-félék  76 
fátyolos avarmoly  28 
fátyolvirág-sarlósmoly  53 
fátyolvirág-zsákosmoly  43 
Fazekas fémlepkéje  79 
fazuzmó-araszoló  119 
fecskefarkú araszoló  118 
fecskefarkú lepke  81  
(fecskefarkú pillangó)  81 
fehér csíkosmoly  31 
fehér égeraraszoló  120 
fehér fúrómoly  60 
fehér fűaknázómoly  32 
fehér fűzfaaraszoló  117 
(fehér gyűrűsaraszoló)  108 
fehér horgasmoly  69 
fehér mohailonca  94 
fehér nappalibagoly  133 
fehér őszibagoly  143 
fehér pamacsosbagoly  130 
(fehér pamacsosszövő)  130 
fehér szigonyosbagoly  133 
fehér tollasmoly  57 
fehér törpebagoly  125 
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fehér tükrösmoly  72 
fehér vízimoly  97 
fehér zsákosmoly  40 
fehércsápú zsákosmoly  42 
fehércsíkos fűgyökérmoly  95 
fehércsíkos kormosmoly  97 
fehércsíkos zöldmoly  45 
fehércsíkos zsákosmoly  38 
fehércsíkú szerecsenlepke  87 
fehéreres kertibagoly  145 
fehérerű lápimoly  55  
(fehéres apróaraszoló)  106 
fehéres apróbagoly  137 
fehéres zöldaraszoló  105 
fehérfejű fűaknázómoly  34 
fehérfejű gombamoly  16  
fehérfejű laposmoly  37 
fehérfejű övesmoly  54 
fehérfejű tarkamoly  25 
fehérfejű zuzmómoly  15 
fehérfejű zsákhordólepke  13 
fehérfoltos borsómoly  75 
fehérfoltos fűbagoly  139 
fehérfoltos gyökérfúrómoly  74 
fehérfoltos kertibagoly  145 
fehérfoltos kormosmoly  99 
fehérfoltos levélmoly  63 
fehérfoltos szegfűbagoly  146 
fehérfoltos tarkamoly  26 
fehérfoltos tükrösmoly  67 
(fehérfoltú dudvabagoly)  140 
fehérfűz-sarlósmoly  50 
fehérfűz-törpemoly  7 
fehérgyűrűs csüngőlepke  79 
fehérgyűrűs lápimoly  48 
fehérhátú tükrösmoly  68 
(fehérholdas lápibagoly)  139 
fehérjegyes nádibagoly  139 
fehérjegyes rétibagoly  144 
fehérjegyes tavaszibagoly  148 
fehérjegyű törpebagoly  134 
fehérképű lápimoly  48 
fehérkeretes sarlósmoly  50 

(fehérkörös aranybagoly)  132 
Fehérlepkefélék  81 
fehérmintás díszmoly  37 
fehérmintás szegfűbagoly  146 
fehérnyár-araszoló  116 
fehérnyár-sátorosmoly  22 
fehérnyár-törpemoly  10  
fehérnyár-tükrösmoly  72  
fehéröves kormosmoly  98 
fehéröves szemeslepke  88 
fehéröves szénalepke  87 
fehéröves tükrösmoly  70 
fehérpettyes álcsüngőlepke  129 
fehérpettyes gombamoly  16 
fehérpettyes kormosmoly  98 
fehérpettyes laposmoly  37 
fehérpettyes rétibagoly  144 
fehérpettyes szegfűbagoly  146 
fehérpettyes tükrösmoly  72 
fehérpettyes zöldaraszoló  106 
fehérpettyes zsákhordólepke  13 
(fehérpontos araszoló)  110 
fehérpontos törpearaszoló  113 
fehérrajzú tarkabagoly  139 
fehérsávos apróbagoly  132 
fehérsávos avarmoly  29 
(fehérsávos borókamoly)  55 
fehérsávos földibagoly  147 
fehérsávos fűaknázómoly  33 
fehérsávos pihésszövő  101 
fehérsávos sodrómoly  67 
fehérsávos törpemoly  10 
fehérsávos zsákhordólepke  13 
fehérsávú fűaknázómoly  33 
fehérsávú sarlósmoly  51 
(fehérszalagos karcsúbagoly)  123 
fehérszárnyú aranyaraszoló  121 
fehérszegélyes zsákosmoly  40 
fehérszegélyű fűbagoly  148 
(fehérszegélyű karcsúbagoly)  124 
fehértollú zsákosmoly  40 
fehértorú sarlósmoly  53 
fehérüröm-bordásmoly  19  
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fehérüröm-csuklyásbagoly  134 
fehérüröm-laposmoly  36 
fehérüröm-sarlósmoly  52 
fehérüröm-zsákosmoly  40 
fehérvállú sarlósmoly  54 
fekete araszoló  115 
fekete csüdfűbagoly  129 
fekete díszmoly  31 
fekete dudvabagoly  141 
fekete karcsúmoly  90 
fekete kormosmoly  98 
fekete lándzsásmoly  44 
fekete lápimoly  48 
fekete medvelepke  127 
fekete nappalibagoly  134 
fekete övesbagoly  129 
fekete szemeslepke  88 
(fekete tarkaaraszoló)  109 
fekete törpemoly  10 
fekete tükrösmoly  70 
(fekete zuzmóbagoly)  136 
fekete zsákhordólepke  14 
feketeáfonya-tükrösmoly  68 
feketecsápú ibolyamoly  46 
feketefejű bordásmoly  18 
feketefejű ősmoly  5  
feketefejű törpemoly  9 
feketefenyő-törpearaszoló  113 
feketefoltos csillaghúrmoly  53 
feketefoltos fűbagoly  149 
feketefoltos púposszövő  122 
(feketefoltos télibagoly)  142 
feketefoltos tükrösmoly  72 
(feketegyűrűs törpearaszoló)  113 
feketejegyű rétibagoly  145 
feketekeretű földibagoly  149 
feketenyakú földibagoly  147 
feketenyár-sátorosmoly  22 
feketeöves dudvamoly  98 
feketepettyes araszoló  107 
feketepettyes sarlósmoly  50 
feketepettyes zsákosmoly  43 
feketepontos tollasmoly  58 

feketepontú törpearaszoló  113 
(feketeribiszke-araszoló)  110 
(feketés faaraszoló)  119 
(feketés fabagoly)  142 
feketés földibagoly  147 
feketesávos csillaghúrmoly  53 
feketesávos sarlósmoly  54 
(feketesávú faaraszoló)  119 
feketesávú tőrösmoly  11 
feketeszegélyű gubacsmoly  75 
feketetövű laposmoly  35 
feketeüröm-bordásmoly  19 
feketeüröm-csuklyásbagoly  134 
feketeüröm-gyökérfúrómoly  74 
feketeüröm-zsákosmoly  42 
feketeürömlakó zsákosmoly  43 
(feketevonalas karcsúbagoly)  124 
(feketezöld araszoló)  116 
felemás medvelepke  127 
(felemás nádiszövő)  126 
felemásszárnyú bagoly  134 
felemásszínű szigonyosbagoly  133 
feles busalepke  80 
felhőfoltos vándorbagoly  136 
felhős sodrómoly  64 
(felkiáltójeles bagoly)  148 
felkiáltójeles földibagoly  148 
fenyőaraszoló  120 
fenyő-avarmoly  29 
fenyőbagoly  146 
fenyő-faaraszoló  119  
fenyő-gyapjaslepke  126  
fenyőhajtás-gubacsmoly  74 
fenyőhajtásmoly  74 
fenyőhajtás-tükrösmoly  74  
fenyőilonca  73 
fenyőkéregmoly  74 
fenyőlakó borzasmoly  49 
fenyőpohók  102 
fenyőrágó borzasmoly  49 
fenyőrágó faaraszoló  119 
fenyőrágó karcsúmoly  90 
fenyőrágó örvösmoly  51 
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fenyőrákmoly  74 
fenyőrügyfúró gyantamoly  73 
fenyőrügy-tükrösmoly  71 
fenyő-sodrómoly  65 
fenyősövény-tükrösmoly  70 
fenyőszender  104 
fenyőszövő karcsúmoly  90 
fenyő-törpearaszoló  113 
fenyő-tükrösmoly  71 
fenyőtű-borzasmoly  49   
fenyőtű-tükrösmoly  69 
fenyőtűs zsákhordólepke  14 
fenyőtűszövő lándzsásmoly  38 
fenyőtűszövő tükrösmoly  71  
fenyővirág-karcsúmoly  93 
fenyves korhadékmoly  17 
fenyves törpearaszoló  113 
fenyves sodrómoly  64 
fenyves szürkearaszoló  116 
fenyvesjáró bajszosmoly  12 
(fenyves-kisszövő)  126 
fenyveslakó csövesmoly  13 
(fenyveslakó törpearaszoló)  113 
fenyveslakó tükrösmoly  71 
ferdesávú övesmoly  53 
félholdas kormosmoly  98 
félholdas rétibagoly  144 
félholdas tollasmoly  57 
félholdas tükrösmoly  71 
fémes medvelepke  127 
Fémesmoly-félék  26 
fémfényű zöldmoly  44 
fémsávos tükrösmoly  72 
fémszínű tőrösmoly  11 
fenyéres fűgyökérmoly  95 
fényes fenyőtűmoly  24 
fényes fúrómoly  62 
fényes fűaknázómoly  32 
fényes hulladékmoly  17 
fényes kormosmoly  94 
fényes lándzsásmoly  35 
fényes magrágómoly  75 
fényes sárgamoly  62 

fényes sávosaraszoló  107 
fényes szedermoly  59 
fényes zsákhordólepke  13 
fényesszárnyú lápibagoly  138 
Fényesszárnyú-molylepkefélék  10 
Fényiloncák  88 
(fénylő boglárka)  84 
fényperje-aknázómoly  34 
fényperjemoly  33 
fésűs barnaaraszoló  119 
(fésűs faaraszoló)  119 
fésűs földibagoly  148 
fésűscsápú korhadékmoly  18 
fésűscsápú földibagoly  147 
fészeklakó lápimoly  55 
fészkesviráglakó levélmoly  60 
fészkesviráglakó zsákosmoly  42 
fészkesvirág-sárgamoly  62 
fogasjegyű liliombagoly  141 
fogassávú tarkaaraszoló  109 
fogfű-araszoló  112 
fogfű-törpearaszoló  114 
fokhagymalepke  77 
Foltaknás-sörtésmolyfélék  12 
foltos aranybagoly  132 
(foltos barkabagoly)  146 
foltos faaraszoló  119 
foltos fehéraraszoló  120 
foltos fehérbagoly  135 
foltos fésűsbagoly  146 
foltos hulladékmoly  18 
(foltos hulladékmoly)  17 
foltos medvelepke  127 
foltos sárgabagoly  143 
foltos sárgafűbagoly  149 
foltos szegfűbagoly  146 
foltos szürkearaszoló  116 
foltos törpearaszoló  114 
foltos törpemoly  8 
foltos zöldaraszoló  105 
foltosövű törpemoly  8 
(foltosszárnyú sávosaraszoló)  107 
foltosszegélyű aranybagoly  131 
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foltosszegélyű hulladékmoly  17  
foltosszélű araszoló  117 
folyófűbagoly  133 
folyófűszender  104 
fonáksávú övesmoly  53 
fóti boglárka  84  
(földi vacakbagoly)  137 
földieper-legyezősmoly  28 
földitök-fúrómoly  61 
földitömjén-törpearaszoló  113 
földitömjén-laposmoly  37 
földitömjén-sziklabagoly  144 
francia díszmoly  30 
francia gubacsmoly  75 
francia sarlósmoly  52 
füge-levélmoly  60 
(füge-őszi levélmoly)  60 
fürge gyökérfúrómoly  74 
fürkész-szitkár  78 
fűsodró lápimoly  55 
füstös araszoló  110 
füstös fűaknázómoly  34 
(füstös gyombagoly)  135   
(füstös hegyiaraszoló)  110 
füstös karcsúmoly  89 
füstös medvelepke  127 
füstös mohabagoly  123 
füstös ősziaraszoló  117 
füstös övesbagoly  130 
füstös púposszövő  122 
füstös sátorosmoly  22 
füstös sodrómoly  66 
füstös tarkamoly  25 
füstös zsákhordólepke  14 
füstösrojtú zsákosmoly  41 
füstösszárnyú tündérmoly  45 
füvönélő kopármoly  46 
füvönélő zsákosmoly  41 
füzényhajtás-sarlósmoly  47 
füzikeaknázó lándzsásmoly  44 
füzikefúró lándzsásmoly  44 
füzikelakó lándzsásmoly  44 
fűaknázó zsákosmoly  41 

Fűaknázó-molyfélék  32 
Fűgyökérrágó molyfélék  93 
fűrágó sarlósmoly  46 
fűzaknázó törpemoly  8 
fűzaknázó zsákosmoly  38 
fűzbarka-sarlósmoly  50 
(fűzbarka-törpearaszoló)  113 
fűzeslakó sátorosmoly  22 
(fűzfa-apróbagoly)  131 
(fűzfa-gyűrűsaraszoló)  108  
fűzfa-levélmoly  63 
fűzfa-lombbagoly  141 
fűzfa-övesbagoly  130 
fűzfa-pettyesaraszoló  108 
fűzfa-zöldbagoly  131 
fűzfalevél-törpemoly  8 
fűzfalevél-zsákosmoly  40 
fűzfarontólepke  76  
fűzfaszövő  126 
fűzfaszövő sarlósmoly  50 
fűzfonó karcsúmoly  89 
fűzfonó lándzsásmoly  35 
fűzgöngyölő keskenymoly  20 
fűz-laposmoly  35 
fűz-lebenyesaraszoló  115 
fűz-trapézbagoly  131 
fűzlevélsodró tükrösmoly  71 
fűzligeti sátorosmoly  22 
fűzrügyrágó tükrösmoly  68 
fűzrügysodró tükrösmoly  68 
fűzsodró levélmoly  64 
fűzsodró tükrösmoly  68 
fűzszövő tavaszimoly  32 
 

G 
gabonarágó karcsúmoly  93 
gabonarágó zsákosmoly  43 
(gabona-sodrómoly)  65 
galagonyaaknázó törpemoly  7 
galagonyabogyó-tükrösmoly  75 
galagonyabagoly  135 
galagonyaszövő  101 
galagonya-bordásmoly  19 
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galagonya-borzasmoly  49 
(galagonya-fehérlepke)  82 
galagonya-keskenymoly  21 
galagonya-magrágómoly  76 
galagonya-sárgaövesbagoly  130 
galagonya-sodrómoly  65 
galagonya-törpemoly  8 
(galagonya-törpearaszoló)  114 
galagonya-tükrösmoly  73 
galagonya-zsákosmoly  38 
galagonyafonó tarkamoly  24 
galagonyafúró aranymoly  27 
galagonyafúró lándzsásmoly  35 
galagonyalepke  82 
galagonyarágó lándzsásmoly  34 
galagonyarágó törpemoly  8 
galagonyasodró horgasmoly  70 
galajfonó tükrösmoly  68 
galajrágó zsákosmoly  41 
galajszender  104 
galajszövő kormosmoly  97 
galajszövő sarlósmoly  51 
galaj-tarkaaraszoló  109 
galériás sodrómoly  65 
gamandoraknázó zsákosmoly  40 
gamandor-keskenymoly  20 
gamandor-tollasmoly  57 
gamandorlakó zsákosmoly  40 
gammabagoly  132 
(gammalepke)  132 
gerecsei gyökérfúrómoly  74 
gerleszínű karcsúmoly  91 
(gesztenyefa-araszoló)  117  
gesztenyelevél-törpemoly  9 
gesztenye-sátorosmoly  21 
gesztenyeszínű fenyőaraszoló  110 
Glaser zsákosmolya  41 
gólyahíraknázó aprómoly  10 
gólyahírbagoly  148 
(gólyahír-földibagoly)  148 
gólyaorr-boglárka  84 
(gólyaorr-szerecsenboglárka)  84 
Gozmány csuklyásbaglya  134 

Gozmány zöldmolya  45 
görög fémlepke  79 
görög karcsúmoly  90 
görög zsákosmoly  43 
görvélyfű-csuklyásbagoly  134 
[Grüner hajnalpírlepkéje]  82  
gubacshúzó zsákosmoly  38 
gubóvirág-tündérmoly  46 
gurgolya-laposmoly  36 
 

GY 
gyakori ablakosmoly  80 
gyakori apróaraszoló  106 
gyakori ciframoly  97 
gyakori szittyómoly  67 
gyantarágó tükrösmoly  74 
gyapjaslepke  125 
gyapjúmoly  17 
gyapjúsás-lápimoly  48 
gyapjúsásmoly  34 
gyapjúsás-szakállasmoly  26 
gyapottok-bagoly  136 
gyászbagoly  138 
gyászlepke  86 
gyászos feketemoly  37 
gyászos fésűsbagoly  138 
gyászos fűgyökérmoly  95 
gyászos medvelepke  127 
gyászos tarkaaraszoló  109 
gyászos tollasmoly  57 
(gyékényevő nádibagoly)  139 
gyepűrózsa-tükrösmoly  71 
gyertyánaknázó sátorosmoly  21 
gyertyán-fehéraraszoló  115 
gyertyán-őszibagoly  143 
gyertyán-sátorosmoly  21 
gyertyánfonó tarkamoly  24 
gyertyánlevél-törpemoly  8 
gyertyánrágó törpemoly  8 
gyertyánráncoló keskenymoly  21 
gyíkfűaknázó törpemoly  9 
gyopár-fúrómoly  62 
gyopárvirág-sarlósmoly  48 
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gyopárvirág-tollasmoly  58 
(gyökérbagoly)  147 
Gyökérrágó-őslepkefélék  6 
gyömbérgyökér-tollasmoly  57 
gyöngyajak-tollasmoly  57 
gyöngyfényű földibagoly  148 
gyöngyházas fűgyökérmoly  95 
gyöngyházcsíkos fűgyökérmoly  95 
gyöngyházfényű zöldaraszoló  120 
gyöngymoly  100 
gyöngyös apróaraszoló  106 
(gyöngyös földibagoly)  148 
gyöngyös fűgyökérmoly  96 
(gyöngyös zuzmóbagoly)  136 
gyöngypettyes bagoly  137 
gyöngyvessző-levélmoly  63 
gyöngyvessző-sarlósmoly  51 
gyöngyvessző-törpemoly  10 
gyöngyvessző-zsákosmoly  38 
gyujtoványfű-apróbagoly  135 
gyujtoványfű-tündérmoly  46 
gyümölcsfalevél-zsákosmoly  39 
gyümölcslevélszövő sarlósmoly  50 
gyűrűs nyárfaaraszoló  116 
gyűrűs pettyesaraszoló  108 
gyűrüs szitkár  78 
gyűrűs szövő  102 
gyűrűscsápú bajszosmoly  12 
gyűrűscsápú ibolyamoly  46 
gyűrűssom-fényesmoly  10 
gyűszűvirág-törpearaszoló  113 
gyűszűvirág-tükrösmoly  67 

H 
habszegfű-araszoló  112 
habszegfű-szürkebagoly  146 
habszegfű-törpearaszoló  113 
habszegfű-zsákosmoly  43 
(hagymamoly)  26 
hagymarágó tarkamoly  25 
hagymarágó tükrösmoly  72 
hagymavirág-tarkamoly  26 
hajlottsávú törpemoly  10 
(hajnalmoly)  52 

hajnalpírlepke  82 
(halálfejes lepke)  103 
halálfejes szender  103 
halovány csüdfűbagoly  129  
(halvány lápibagoly)  133 
(halvány törpearaszoló)  114 
halvány zuzmószövő  128 
(halványsárga sávosaraszoló)  107  
halványsárga tűzmoly  99 
halványszegélyű lápimoly  48 
(halványzöld csipkésbagoly)  138 
(hamis zuzmószövő)  128 
(hamiskás lápibagoly)  139 
hamuszínű csíkosaraszoló  115 
hamuszürke földibagoly  148 
hamuszürke karcsúmoly  92 
hamuszürke kertibagoly  145 
hamuszürke sarlósmoly  50 
hamuszürke tűzmoly  99 
(hamvas algaszövő)  128 
hamvas csillaghúrmoly  53 
hamvas csuklyásbagoly  134 
hamvas fenyőtűmoly  24 
hamvas földibagoly  148 
hamvas karcsúmoly  90 
hamvas kertibagoly  145 
hamvas levélmoly  63 
hamvas mohailonca  93 
hamvas pamacsosbagoly  130 
(hamvas pamacsosszövő)  130 
hamvas sávosaraszoló  107 
hamvas szövő  126 
hamvas tölgybagoly  143 
hamvas törpearaszoló  112 
hamvas zöldaraszoló  105 
hamvas zuzmószövő  128 
hamvaséger-sátorosmoly  21 
hamvasfoltú karcsúmoly  91 
hamvasvörös laposmoly  36 
hangarágó horgasmoly  69  
hangarágó zsákosmoly  39 
hangarózsa-keskenymoly  19 
hangaszövő sarlósmoly  54 
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(hanga-törpearaszoló)  113 
hangyabogáncs-bíborbagoly  125 
hangyabogáncs-tollasmoly  58 
hangyabogáncs-törpearaszoló  113 
hangyabogáncs-zsákosmoly  42 
hangyabolymoly  15 
hangyailonca  89 
hangyaszitkár  77 
harangvirág-csuklyásbagoly  134 
harangvirág-törpearaszoló  114 
harmatkása-dudvabagoly  141 
harmatkásamoly  34 
Hartig zsákosmolya  41 
(hatcsíkú földibagoly)  149 
(hatcsíkú fűbagoly)  149 
hatpettyes feketemoly  37 
havasi fűaknázómoly  34 
havasi lápiaraszoló  115 
havasi óriásmoly  16 
havasi örvösmoly  51 
havasi sziklaaraszoló  121 
havasi tükrösmoly  68 
havasi tűzlepke  83 
havaslakó sodrómoly  64 
Hayward sárgafűbaglya  149 
hálós fűgyökérmoly  96 
hálós rétiaraszoló  115 
hálózatos sóskabagoly  150 
hálózatos tarkaaraszoló  111 
hárfajegyű díszmoly  31 
hármasfoltú bagoly  135 
hármasjegyű liliombagoly   141 
(háromcsíkos araszoló)  108 
háromfoltos törpearaszoló  114 
háromformájú csövesmoly  13 
háromjegyű araszoló  117 
hárompettyes díszmoly  37 
hárompettyes fészekmoly  17 
hárompettyes törpemoly  8 
hárompontsoros fűaknázómoly  33 
háromsávos apróbagoly  125 
háromsávos boróka-ezüstmoly  26 
háromsávos borzasmoly  50 

háromsávos fűaknázómoly  33 
háromsávos fűbagoly  137 
háromsávos sátorosmoly  22 
(háromsávos törpebagoly)  125 
(háromsávos vacakbagoly)  137 
háromszínű csillaghúrmoly  53 
háromszöges fűbagoly  149 
háromszöges karcsúmoly  92 
(háromszöges nappalibagoly)  129 
hársaknázó bordásmoly  19 
hársaknázó törpemoly  7 
hársfa-levélaraszoló  117 
hársfa-sarlósszövő  101 
hársfa-tavasziaraszoló  118 
hársfa-törpearaszoló  113 
hársfalevél-zsákosmoly  38 
hársfaszender  103 
hárslevél-sátorosmoly  22 
(hársvirág-törpearaszoló)  113 
házibagoly  149 
házimoly  30 
hegyaljai sodrómoly  64 
hegyesnyilú szegfűbagoly  146 
(hegyesszárnyú barkabagoly)  146 
hegyesszárnyú fésűsbagoly  146 
hegyesszárnyú gyökérfúrómoly  74 
hegyesszárnyú lápiaraszoló  117 
hegyesszárnyú madársóskabagoly  144 
(hegyesszárnyú nádibagoly)  139 
hegyesszárnyú őszibagoly  142 
hegyesszárnyú törpearaszoló  113 
hegyesszárnyú tűzmoly  99 
hegyesszárnyú zöldmoly  45 
hegyi áfonyabagoly  138 
hegyi aranybagoly  132 
hegyi avarmoly  29 
hegyi bajszosmoly  11 
hegyi bíbormoly  98 
hegyi boglárka  83 
hegyi busalepke  80 
hegyi csíkosaraszoló  115 
(hegyi csövesmoly) 13 
hegyi dudvabagoly  141 
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hegyi faaraszoló  119 
hegyi fahéjszínűbagoly  135 
hegyi fehéraraszoló  107 
hegyi fehérlepke  82 
hegyi fűgyökérmoly  95 
hegyi gombamoly  16 
hegyi lápibagoly  139 
hegyi levélmoly  63 
hegyi pettyesaraszoló  108 
hegyi púposszövő  122 
hegyi rekettye-araszoló  116 
hegyi sarlósmoly  46 
hegyi sátorosmoly  21 
(hegyi szegfűaraszoló)  112 
hegyi szemcsésaraszoló  120 
[hegyi szemeslepke]  87 
hegyi tarkaaraszoló  109 
hegyi törpearaszoló  114 
hegyi törpebagoly  140 
hegyi tükrösmoly  73 
hegyi tűzmoly  99 
hegyi virágmoly  12 
hegyi zsákosmoly  39 
hegyijuhar-araszoló  115 
hegyijuhar-magrágómoly  76 
hegyijuhar-sátorosmoly  22 
hegyijuhar-törpemoly  8 
hegyisás-aknázómoly  33 
hegyiszilfa-araszoló  115 
(hegyiszilfa-zsírosbagoly)  135 
hegyvidéki lápimoly  55 
hegyvidéki zsákosmoly  40 
héjakút-tükrösmoly  67 
henyeboroszlánmoly  32 
hereaknázó sátorosmoly  23 
hermelin-púposszövő  121  
Herrmann csövesmolya  13 
Heyden egytollúmolya  56 
hideglápi karcsúmoly  90 
Hindumolyfélék  29 
hídőr-fúrómoly  61 
(holdacskás télibagoly)  142 
holdas faaraszoló  119 

holdfoltos pohók  102 
homályos ablakosmoly  17 
homályos bordásmoly  19 
homályos busalepke  80 
(homályos dudvabagoly)  140 
homályos gombamoly  16 
homályos gyökérfúrómoly  74 
homályos karcsúmoly  90 
homályos sarlósmoly  52 
homályos sodrómoly  65 
homályos tarkamoly  26 
homályos tükrösmoly  68 
(homályos zsírosbagoly)  135 
homokháti fűaknázómoly  33 
homokháti fűgyökérmoly  96 
homokháti sarlósmoly  47 
homokháti zsákosmoly  43 
homoki bordásmoly  19 
homoki búzabagoly  147 
homoki csuklyásbagoly  134 
homoki dudvabagoly  140 
homoki fátyolvirág-zsákosmoly  42 
homoki földibagoly  147 
homoki fűaknázómoly  33 
homoki fűgyökérmoly  96 
(homoki karcsúbagoly)  123 
homoki karcsúmoly  92 
(homoki kertibagoly)  145 
(homoki lándzsásbagoly)  133 
homoki mécsvirágbagoly  137 
homoki mohamoly  49 
homoki ökörszemlepke  87 
homoki pusztamoly  76 
homoki sárgamoly  61 
homoki sarlósmoly  54 
homoki selymesbagoly  138 
homoki szakállasmoly  26 
homoki szegfűbagoly  146 
homoki szemeslepke  88 
homoki tükrösmoly  67 
homoki tündérmoly  46 
homoki tűzmoly  94 
homoki ürömbagoly  145 
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(homoki vacakbagoly)  138 
homoki vaskosmoly  25 
homoki zöldaraszoló  105 
homoki zöldbagoly  147 
homoki zuzmóbagoly  136 
homoki zsákosmoly 43  
homokifű-karcsúmoly  93 
(homokórabagoly)  129 
homokszínű lápimoly  48 
(hordabagoly)  144 
hordós csövesmoly  13 
horpadtsávú tükrösmoly  70 
hószínű levélmoly  64 
hószínű medvelepke  126 
hosszúcsápú karcsúbagoly  124 
Hosszúcsápú-tőrösmolyfélék  11 
hosszúlábú fényilonca  89 
hosszúlábú tűzmoly  100 
hosszúszárnyú földibagoly  148 
(hosszúszárnyú törpebagoly)  125 
hosszúszárnyú tűzmoly  99 
hóbogyómoly  69  
(hófehér nádmoly)  96 
hófehér tűzmoly  100 
(hólyagosszárnyú bagoly)  143 
(hölgymál- csuklyásbagoly)  134 
hölgymálmoly  68 
hölgymál-tükrösmoly  68 
hölgymálvirág-tollasmoly  58 
hulladékmoly  17 
(hullámmintás fűbagoly)  141 
hullámos araszoló  108 
hullámos feketemoly  37  
(hullámos galajaraszoló)  109 
hullámos horgasmoly  69 
hullámos sodrómoly  64 
hullámos tarkaaraszoló  111 
hullámos törpearaszoló  113 
hullámos tűzmoly  99 
hullámos zöldaraszoló  105 
(hullámsávos karcsúbagoly)  124 
hullámvonalas araszoló  111 
(hullámvonalas szürkearaszoló)  108 

húszpettyes pókhálósmoly  23 
(hússzínű dudvabagoly)  140 
(hússzínű iglice-araszoló)  105 

I, Í  
i-betűs aranybagoly  132 
ibolyafényű övesmoly  53 
ibolyafényű tőrösmoly  11 
ibolya-gyöngyházlepke  85 
(ibolyás csüdfűbagoly)  129 
ibolyás tűzlepke  83 
ibolyásbarna vándorbagoly  129 
ibolyaszín boglárka  84 
ibolyásszürke araszoló  116 
ibolyatövű törpemoly  7 
ibolyavörös törpemoly  7 
ibolyszín boroszlánmoly  32 
iglice-araszoló  105 
iglicebagoly  136 
iglicelevél-hólyagosmoly  19  
(iglice-magrágómoly)  19 
iglice-magrágómoly  74 
(iglice-veteménybagoly)  136 
ikerfoltos nádibagoly  140 
ikerpettyes díszmoly  30 
(ikerpettyes ökörszemlepke)  87 
ikravirág-tarkamoly  25 
(illír tollasmoly)  58 
imolabagoly  135 
imolafúró laposmoly  36 
imolamag-sarlósmoly  47 
imolarágó csíkosmoly  31 
imolarágó karcsúmoly  91 
imolarágó zsákosmoly  40 
imola-tükrösmoly  72 
imolavirág-soktollúmoly  56 
imolavirág-tollasmoly  57 
indiai aszalványmoly  91 
(ipszilonbagoly)  148  
(ipszilon-erdeibagoly)  143 
iringó-zsákosmoly  41 
irtásréti zsákosmoly  39 
istácgyökérszitkár  78 

a
Öntapadó jegyzet
Rejected a által beállítva

a
Öntapadó jegyzet
Accepted a által beállítva

a
Beírt szöveg

a
Öntapadó jegyzet
Marked a által beállítva

a
Öntapadó jegyzet
Cancelled a által beállítva

a
Kiemelés

a
Beírt szöveg

a
Beírt szöveg

a
Beírt szöveg

a
Öntapadó jegyzet
Rejected a által beállítva

a
Beírt szöveg

a
Vonal

a
Beírt szöveg
iglicelevél-hólyagosmoly 19
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(iszalag-törpearaszoló)  112 
íveltsávú bagoly  125 
Íveltszárnyú-molyfélék  59 
Íveltszárnyú-tarkamolyfélék  24 
 

J 
jajrózsalevél-törpemoly  7 
jajrózsa-tükrösmoly  73 
jakabfű-lepke  127 
(jakablepke)  127 
jegenyefenyő-araszoló  110 
jegenyefenyő-levélmoly  63  
jegenyefenyő-sodrómoly  66 
jegenyefenyő-tőrösmoly  11 
jegenyefenyő-tükrösmoly  71 
juharaknázó fehérmoly  27 
juharaknázó sátorosmoly  22 
juharaknázó törpemoly  7 
(juhararaszoló)  105 
juharfonó tarkamoly  25 
juhargöngyölő keskenymoly  20 
juharlevél-borzasmoly  50 
juharlevél-keskenymoly  19 
juharlevél-sodrómoly  66 
juharlevél-tükrösmoly  70 
juharmagrágó törpemoly  9 
juharmag-törpemoly  9 
juharmag-tükrösmoly  75 
juharos levélmoly  63 
(juhar-pettyesaraszoló)  108 
juhartermés-törpemoly  9 
juhar-törpearaszoló  113 
juhcsenkeszmoly  33 
juhsóska-lápimoly  48 
juhsóska-sarlósmoly  50 
 

K 
kacsafarkú szender  104 
(kacsafarkúlepke)  104 
kagylólepke  78 
kakascímer-araszoló  112 
kakukkfűaknázó zsákosmoly  40 
(kakukkfű-fehéraraszoló)  107 

kakukkfű-karcsúmoly  90 
kakukkfű-legyezősmoly  28 
kakukkfű-nappalibagoly  129 
kakukkfű-tollasmoly  58 
kakukkfű-törpearaszoló  114 
kakukkfű-törpemoly  9 
kakukkfű-zsákosmoly  39 
kakukkfűrágó zsákosmoly  42 
kakukkfűszövő sarlósmoly  53 
kakukkszegfű-sarlósmoly  52 
(kakukktorma-hajnalpírlepke)  82 
kakukktormamoly  25 
kalászrágó dudvabagoly  141 
(kalászrágóbagoly)  141 
kamilla-fúrómoly  62 
kampósfoltú tükrösmoly  72 
kamramoly  30 
kankalin-tarkabagoly  144 
(karcsú barkabagoly)  146 
karcsú fésűsbagoly  146 
karcsú fúrómoly  61 
karcsú sárgafűbagoly  149 
(kardfarkú pillangó)  81  
kardoslepke  81  
kardsávú sátorosmoly  21 
karszterdei karcsúmoly  91 
karszterdei övesmoly  53 
karszterdei sarlósmoly  48 
karszti fúrómoly  61 
karsztlakó fényilonca  89 
karsztlakó sarlósmoly  48 
káposztabagoly  145 
káposzta-fehérlepke  82  
(káposztalepke)  82 
káposztamoly  25 
kárpáti tollasmoly  57 
(kárpitosmoly) 17 
kecskefűzbarka-aranymoly  26 
kecskefűz-borzasmoly  50 
kecskefűz-gubacsmoly  74 
kecskefűz-őszibagoly  142 
kecskefűz-sátorosmoly  22 
kecskefűz-törpemoly  9 
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kecskefűz-tükrösmoly  70 
kecskefűzlevél-sátorosmoly  22 
kecskerágó-araszoló  118 
kecskerágó-karcsúmoly  91 
kecskerágómoly  24 
kecskeruta-zsákosmoly  41 
keleti ablakosmoly  17 
[keleti busalepke]  80 
keleti farkosboglárka  83 
keleti földibagoly  147 
keleti fúrómoly  61 
keleti gyökérrágólepke  6 
keleti gyöngyházlepke  85 
keleti gyümölcsmoly  75 
(keleti karcsúbagoly)  124 
keleti kéneslepke  81  
keleti kormosmoly  98 
keleti lápibagoly  129 
keleti magrágómoly  74 
keleti mohailonca  94 
keleti mustárlepke  82  
keleti sodrómoly  66 
keleti szittyómoly  72 
keleti törpearaszoló  114 
keleti vaskosmoly  25 
kenyérbélcickafark-zsákosmoly  39 
kerekfoltú gyöngyházlepke  85 
kerekfoltú keskenymoly  19 
kerekfoltú szerecsenlepke  87 
kerekfoltú törpebusalepke  80  
kerekszárnyú törpearaszoló  113 
kerepmagmoly  74 
kerep-övesmoly  53 
kereprágó övesmoly  53 
kereprágó sarlósmoly  47 
(keresztes szegfűbagoly)  146 
keresztes tarkamoly  25 
keresztsávos karcsúmoly  90 
kerti dudvamoly  98 
kerti fűaknázómoly  34 
kerti fűgyökérmoly  95 
kerti sodrómoly  66 
kerti tarkaaraszoló  109 

keserűfű-lápimoly  48 
keserűgyökér-fúrómoly  63 
keserűgyökér-nappalibagoly  136 
(keskeny nádibagoly)  137 
keskenyfoltú törpearaszoló  114 
keskenyszárnyú csüdfűbagoly  129 
keskenyszárnyú fabagoly  142 
keskenyszárnyú hegyibagoly  7 
keskenyszárnyú karcsúbagoly  123 
keskenyszárnyú lápimoly  48 
keskenyszárnyú törpearaszoló  113 
(keskenyszárnyú zuzmóbagoly)  136 
keskenyszárnyú zsákosmoly  42 
Keskenyszárnyú-molylepkefélék  19 
kék lonclepke  85 
kék övesbagoly  130 
kékcsíkos tükrösmoly  76 
kékes zöldaraszoló  105 
kékfényű karcsúmoly  90 
kékfoltú zuzmóbagoly  136 
kékperjemoly  33 
kékpettyes díszmoly  30 
(kéményseprő-lepke)  123 
(kéneslepke)  81 
kénsárga bojtorjánbagoly  139 
(kénsárga nádibagoly)  139 
kénsárga őszibagoly  142 
kénsárga tollasmoly  58 
kénszárnyú dudvamoly  99 
kénszínű keskenymoly  20 
kénszínű tűzmoly  98 
kéreglakó díszmoly  31 
kéregmoly  69 
(kései törpearaszoló)  114 
készletmoly  93 
kétcsíkos karcsúmoly  92 
kétcsíkú tükrösmoly  69 
kétcsíkú zsákosmoly  39 
kétfoltos holdasaraszoló  117 
kétfoltos lándzsásmoly  35 
kétfoltos szilbagoly  135 
(kétfoltos vacakbagoly)  137 
kéthullámos selymesbagoly  137 
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(kétjegyű földibagoly)  148 
kétpettyes feketemoly  37 
kétpettyes kopármoly  46 
(kétpettyes nádibagoly)  140 
kétpettyes zöldmoly  45  
kétpettyes zsákosmoly  43 
kétpontos fehéraraszoló  120 
kétpontos selymesbagoly  138 
kétpontú fűaknázómoly  33 
kétpontú tollasmoly  57 
kétsávos lándzsásmoly  44 
(kétsávos tarkaaraszoló)  109 
kétszínű dudvabagoly  141 
kétvonalas araszoló  112 
kétvonalas sávosaraszoló  109 
királyi törpemoly  7 
kis Apolló-lepke  81 
(kis barkabagoly)  146 
(kis barna-tarkaaraszoló)  116 
kis busalepke  80 
(kis csüdfűbagoly)  129 
kis díszmoly  31 
kis dudvabagoly  141 
(kis farágólepke)  77 
(kis farkosboglárka)  83 
kis fehérsávoslepke  85 
kis fésűsbagoly  146 
kis fúrómoly  63 
kis fűzbagoly  143 
kis gombamoly  16 
kis gyökérrágólepke  6 
kis gyöngyházlepke  86 
kis gyümölcsmoly  93 
kis hindumoly  29 
kis iszalagaraszoló  111 
(kis káposztalepke)  82 
kis kendermoly  75 
kis lonclepke  85 
(kis mustárlepke)  82 
kis nádibagoly  140 
kis nappaliaraszoló  104 
kis ökörszemlepke  87  
kis ősziaraszoló  112 

kis pávaszem  103 
kis púposszövő  121 
kis rókalepke  86 
kis sárgafűbagoly  149 
kis sárgaövesbagoly  130 
kis sávosaraszoló  106 
kis soktollúmoly  56 
kis sugarasbagoly  138 
kis szénalepke  87 
kis szigonyosbagoly  133 
kis színjátszólepke  86 
kis tarkalepke  86 
(kis tavasziaraszoló)  104 
kis téliaraszoló  112 
kis tölgyfa-övesbagoly  130 
(kis törpearaszoló)  114 
kis tűzlepke  83 
kis ürömaraszoló  116 
kis viaszmoly  88 
kis vörös-rügysodrómoly  49 
kis zsírfényűbagoly  135 
(kis zsírosbagoly)  135 
kisázsiai karcsúmoly  93 
kiskunsági sarlósmoly  53 
(kismintájú aranybagoly)  131 
(kispettyes hangyaboglárka)  84 
kisszemes boglárka  84  
kitinmoly  17 
kivágottszegélyű levélmoly  63 
kígyóaknás ezüstmoly  27 
kígyóaknás fehérnyármoly  23 
kígyóaknás feketenyármoly  23 
kígyóaknás fűzmoly  23 
kígyóaknás rezgőnyármoly  23 
kígyóaknás szőlőmoly   23 
kígyósávos tűzmoly  100 
kígyószisz-legyezősmoly  28 
kígyószisz-szitkár  77 
kínai tollasmoly  58 
Klimesch törpemolya  9 
Knoch zöldmolya  45 
kockás busalepke  80 
kockás tarkalepke  86 
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kockáslepke  82  
Kockáslepkefélék  82 
kockásrojtú törpearaszoló  114 
kócsagmoly  96 
kocsányostölgy-sátorosmoly  21 
kocsordfonó laposmoly  35 
kocsordfonó zöldmoly  44 
kocsord-laposmoly  36 
kocsordmagmoly  76 
kocsordsodró íveltmoly  59  
koldusmoly  88 
komlóaknázó tündérmoly  45 
komlógöngyölő keskenymoly  20 
komlómagmoly  75 
komló-törpearaszoló  114 
komócsinmoly  33 
kopáros zsákosmoly  41 
(korai bengeboglárka)  83 
korai feketemoly  37 
[korai mécsvirág-törpearaszoló]  113 
korai sodrómoly  65  
(korai törpearaszoló)  113 
koraijuhar-sátorosmoly  22 
korhadékevő díszmoly  31 
korhadéklakó ablakosmoly  18 
korhadéklakó gombamoly  16 
korhadéklakó óriásmoly  16 
kormos fűaknázómoly  34 
kormos fűgyökérmoly  96 
kormos gyantamoly  73 
kormos lápibagoly  138 
kormos púposszövő  122 
(kormos púposszövő)  122 
kormos sarlósmoly  50 
kormos sátorosmoly  22 
kormos sörtésmoly  13 
kormos tarkamoly  24 
kormos tollasmoly  58 
kormos tükrösmoly  68 
kormos zsákhordólepke  14 
kormospille  79 
kormostövű karcsúmoly  92 
koronafürt-csüngőlepke  79 

koronafürt-magrágómoly  75 
koronafürt-övesmoly  53 
koronafürt-törpemoly  9  
koronafürt-zsákosmoly  41 
koronás dudvamoly  99 
korzikai zsákosmoly  42 
kosárfonófűz-törpemoly  8 
Kovács bundásbaglya  135 
ködfoltos bagoly  145 
ködössávú törpemoly  6 
kökényaknázó sörtésmoly  13 
kökényaknázó zsákosmoly  38 
kökény-csücsköslepke  83  
(kökény-farkosboglárka)  83 
kökény-fémlepke  79 
kökény-pamacsosbagoly  130 
(kökény-pamacsosszövő)  130 
kökény-tarkaaraszoló  110 
kökény-téliaraszoló  118 
kökény-zsákosmoly  38 
kökény-sárgaövesbagoly  130 
kökény-szigonyosbagoly  133 
(kökénylepke)  83 
kökényes sátorosmoly  22 
kökényes törpemoly  7 
kökényfonó tarkamoly  24 
kökényfúró aranymoly  27 
kökénylevél-sátorosmoly  22 
kökénylevél-törpemoly  8 
kökénymoha-sarlósmoly  51 
kökényráncoló keskenymoly  20 
kökényszövő karcsúmoly  91 
kökényszövő laposmoly  35 
kökényszövő sodrómoly  65 
kökényvirág-aranymoly  27 
kökényvirág-sarlósmoly  50  
kökényvirág-tükrösmoly  76 
(kökörcsinbagoly)  146 
[kökörcsinbagoly]  145 
kökörcsinmoly  64 
(kökörcsinvirág-földibagoly)  149 
köménylakó laposmoly 37  
köményszövő laposmoly  36 
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(könnyű őszibagoly)  143 
(könnyűszárnyú vacakbagoly) 138  
körfoltos faaraszoló  119 
körös pettyesaraszoló  108 
körtebagoly  142 
körtelevélfonó karcsúmoly  91 
körtelevél-karcsúmoly  92 
körtelevél-tarkamoly  24 
körtelevél-törpemoly  7 
körtelevél-zsákosmoly   38 
körtemoly  74 
körteráncoló keskenymoly  20 
körtikemoly  69 
köszméte-araszoló  116 
kövér gombamoly  16 
kövi mohamoly  49 
(közepes barkabagoly)  146 
közepes fésűsbagoly  146 
közepes pávaszem  103 
közép-európai sátorosmoly  23 
közép-európai tündérmoly  45 
közép-európai zsákosmoly  43 
középhegységi szitkár  78 
közönséges ablakosmoly  18 
közönséges aranybagoly  131 
közönséges avarevőmoly  29 
közönséges avarmoly  28 
közönséges bíborbagoly  125 
közönséges bíbormoly  98 
közönséges boglárka  84 
közönséges csalánbagoly  131 
közönséges csipkebogyómoly  59 
közönséges csövesmoly  13 
közönséges csuklyásbagoly  134 
közönséges csüdfűbagoly  129 
közönséges csüngőlepke  79 
közönséges dudvabagoly  140 
közönséges dudvamoly  98 
közönséges egytollúmoly  56 
közönséges fabagoly  142 
közönséges fémlepke  79 
közönséges fésűsbagoly  147 
(közönséges földibagoly)   147 

közönséges fűgyökérmoly  95 
közönséges gyökérfúrómoly  74 
közönséges gyöngyházlepke  85 
közönséges karcsúbagoly  124 
közönséges laposmoly  36 
közönséges lombbagoly  141 
közönséges medvelepke  127 
közönséges mohamoly  49 
közönséges nappalibagoly  129  
közönséges óriásmoly  16 
közönséges ökörszemlepke  87 
közönséges övesbagoly  130 
közönséges pusztamoly  76  
közönséges sárgamoly  61 
közönséges sátorosmoly  21 
közönséges selymesbagoly  137 
közönséges sodrómoly  65 
közönséges szemeslepke  88 
közönséges szénalepke  87 
közönséges szerecsenlepke  87 
közönséges szulákmoly  28 
közönséges szürkearaszoló  116 
közönséges tarkaaraszoló  109 
közönséges tarkalepke  86 
közönséges tavasziaraszoló  118 
közönséges tollasmoly  58 
közönséges törpearaszoló  114 
közönséges tűzlepke  83 
(közönséges vacakbagoly)  137 
közönséges vándormoly  100 
közönséges virágfúrómoly  62 
közönséges vízimoly  97 
közönséges zuzmószövő  128 
köztes sárgafűbagoly  149 
kőrisfa-lebenyesaraszoló  115 
kőrisfa-levélaraszoló  117 
kőrisfa-sárgaövesbagoly  130 
kőrislakó karcsúmoly  92 
kőrisrügymoly  28 
kőtörőfű-pókhálósmoly  24 
kőtörőfű-tollasmoly  57 
Krüger zsákhordólepkéje  14 
kukorica-fúrómoly  94 
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kukoricamoly  99 
(kukorica-veteménybagoly)  136 
kunsági fűaknázómoly  34 
kúposfejű karcsúmoly  93 
kutyabenge-araszoló  111 
kutyabenge-fúrómoly  60 
kutyabenge-horgasmoly  69 
kutyabenge-sarlósmoly  51 
kutyatej-araszoló  115 
kutyatejszender  104 
kutyatej-szigonyosbagoly  133 
kutyatejszitkár  78 
kutyatejszövő  102 
kutyatej-tükrösmoly  69 
Kvadrifid bagolylepkék  123 
 

L 
labodamag-zsákosmoly  42 
labodarágó sarlósmoly  47 
labodarágó zsákosmoly  42 
labodaszárfúró zsákosmoly  38 
labodatermés-zsákosmoly  42 
lapos zuzmószövő  128 
Laposmolyfélék  35 
lappangó földibagoly  148 
lappangó sárgafűbagoly  149 
(lappangó zuzmóbagoly)  136 
lándzsás lápibagoly  144 
lándzsás szittyómoly  67 
Lándzsásmolyfélék  38 
lándzsásszárnyú almamoly  34 
Lándzsásszárnyú-molyfélék  44 
(lángszínű nádibagoly)  139 
láperdei karcsúbagoly  124 
láperdei sátorosmoly  22 
láperdei tűzmoly  99 
(lápi algaszövő)  128 
lápi apróaraszoló  107 
lápi apróbagoly  132  
(lápi busalepke)   80 
lápi dudvabagoly  140 
lápi fúrómoly  61 
lápi fűaknázómoly  34 

(lápi fűbagoly)  139 
lápi galajaraszoló  109 
lápi gyöngyházlepke  85 
lápi karcsúbagoly  123 
(lápi karcsúbagoly)  123 
lápi karcsúmoly  90 
lápi lándzsásbagoly  139 
lápi levélmoly  64 
lápi sátorosmoly  22 
lápi szittyómoly  67 
(lápi tarkaaraszoló)  121 
lápi tarkalepke  86 
lápi törpearaszoló  113 
lápi zöldmoly  45 
lápi zuzmószövő  128 
lápréti fűgyökérmoly  95 
lápréti levélmoly  60 
lápréti tükrösmoly  70 
lápréti tűzmoly  99 
lápréti zsákosmoly  41 
látványos tarkamoly  26 
L-betűs rétibagoly  144 
L-betűs rókalepke  86 
L-betűs szövő  126 
lednekaknázó fehérmoly  27 
lednekaknázó hólyagosmoly  20 
ledneklakó zsákosmoly  40 
lednekmagmoly  75 
lednek-magrágómoly  75 
legyezőfű-törpemoly  8 
Legyezősmoly-félék  28 
lengyel csíkosmoly  31 
lengyel díszmoly  31 
lengyel gyökérfúrómoly  73 
lengyel kormosmoly  98 
lengyel tündérmoly  45 
lengyel zöldmoly  45 
lentokmoly  63 
len-törpemoly  9 
levantei csüngőlepke  79 
levantei feketemoly  37 
[levantei hajnalpírlepke]  82 
levantei karcsúmoly  93 
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levantei laposmoly  37 
levantei magrágómoly  75 
levantei tőrösmoly  11 
levantei tündérmoly  45 
levantei zsákosmoly  41 
levélfonó tarkamoly  24 
levélhajtó sarlósmoly  54 
Levélmolyfélék  60 
levélsodró araszoló  112 
levélsodró sarlósmoly  50 
levélszövő laposmoly  35 
légyszitkár  78 
libatop-araszoló  108 
libatopfúró sarlósmoly  52 
libatoprágó zsákosmoly  43 
ligeti apróaraszoló  112 
ligeti karcsúbagoly  124 
(ligeti levélmoly)  60 
(ligeti sávosaraszoló) 107 
ligeti sodrómoly  66 
(ligeti tarkalepke)  86 
ligeti tarkamoly  25 
ligeti tűzmoly  100 
ligeti zsákosmoly  38 
lilafényű zsákosmoly  39 
lilamintás őszibagoly  143 
(lilás sárgabagoly)  143 
lilásszárnyú dudvabagoly  141 
lilásszürke csuklyásbagoly  134 
lilásszürke földibagoly  148 
(lilaszürke fűbagoly)  140 
Liška fűaknázómolya  33 
lisztes törpemoly  9 
lisztes zöldmoly  44 
lisztes zsákhordólepke  14 
lisztilonca  89 
lisztmoly  93 
lizinka-fúrómoly  61 
lombosfalakó fehérmoly  27 
loncaknázó sátorosmoly  22 
loncaknázó törpemoly  8 
loncaknázómoly  32 
lonc-apróbagoly  135  

(loncbagoly)  135 
lonc-csüngőlepke  80 
loncduzzasztó soktollúmoly  56 
lonclakó sodrómoly  64 
lonclevél-sarlósmoly  51 
lóhere-araszoló  108 
lóherebagoly  144 
lóhere-nappalibagoly  129 
lóhere-sátorosmoly  22 
lóhere-zsákosmoly  39 
lóhererágó zsákosmoly  40 
lóhereszövő  102 
lóromaknázó keskenymoly  20 
lóromrágó zsákosmoly  38 
lucernafonó sarlósmoly  51 
lucernahüvelymoly  75 
lucerna-magrágómoly  74 
lucernamoly  90 
lucernarágó sarlósmoly  55 
lucfenyő-araszoló  111 
lucfenyő-karcsúmoly  90 
lucfenyő-sodrómoly  66 
lucfenyő-tőrösmoly  11 
lucfenyő-tükrösmoly  71 
lucfenyőkéreg-tükrösmoly  70 
 

M 
macskagyökér-törpearaszoló  114 
macskahere-tükrösmoly  67 
madárbirs-aranymoly  26 
madárhúr-sarlósmoly  52 
madársóskabagoly  144 
magaskórós törpearaszoló  114 
magrágó karcsúmoly  92 
magyalaknázó sátorosmoly  21 
magyar avarevőmoly  29 
magyar avarmoly  29 
(magyar barkabagoly)  146 
magyar boglárka  84 
magyar ciframoly  97 
(magyar csillagnézőbagoly) 135  
magyar csőrösmoly  96 
magyar csüngőlepke  79 
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magyar faaraszoló  119 
magyar fehérlepke  82 
magyar fémlepke  79 
magyar fésűsbagoly  146 
magyar fészekmoly 15  
magyar fúrómoly  61 
magyar fűaknázómoly  32 
magyar fűgyökérmoly  95 
magyar gombamoly  16 
magyar gyopárbagoly  125 
magyar habszegfűmoly  53 
magyar karcsúmoly  92 
magyar keskenymoly  20 
magyar kisszövő  126 
magyar lápimoly  48 
magyar nádmoly  47 
magyar ősziaraszoló  118 
(magyar őszi-fésűsbagoly)  135 
magyar övesmoly  54 
magyar púposszövő  123 
magyar sárgamoly  61 
magyar sarlósmoly  52  
magyar sátorosmoly  22 
magyar sávosaraszoló  106 
magyar sodrómoly  66 
magyar sörtésmoly  13 
magyar színjátszólepke  86 
magyar szitkár  78 
magyar szittyómoly  67 
magyar szulákmoly  28 
(magyar tarkabagoly)  144 
magyar tarkalepke  86  
magyar tarkamoly  25 
(magyar tavaszi-fésűsbagoly)   146 
(magyar téliaraszoló)  119 
magyar tölgymakkmoly  76 
magyar törpemoly  8 
(magyar zöldmoly)  45 
magyar zuzmómoly  15 
magyar zsákosmoly  43 
magyarmoly  16 
makkfúrómoly  76 
mandulaszínű gubacsmoly  76 

Marek zsákosmolya  40 
margaréta-sarlósmoly  52 
margaréta-sodrómoly  65 
margaréta-zsákosmoly  42 
margitvirág-sarlósmoly  47 
margitvirág-zsákosmoly  41 
martilapu-sarlósmoly  52 
mácsonyabagoly  136 
mácsonya-tükrösmoly  67 
(mácsonya-veteménybagoly)  136 
májfoltos tükrösmoly  73 
májmoha-medvelepke  128 
májszínű tükrösmoly  71 
májusfa-aranymoly  27 
májusfa-fúrómoly  60 
májusfa-tükrösmoly  70 
málnagubacs-szitkár  77 
málna-gyöngyházlepke  85 
málnalevélsodró tükrösmoly  72 
málnarágó virágmoly  12 
málnasodró tükrösmoly  73 
málnaszövő  102 
mályva-busalepke  80 
mályvalevél-sarlósmoly  55 
(márványos bagoly)  130 
márványos gyantamoly  73 
márványos horgasmoly  70 
márványos karcsúmoly  91 
márványos sarlósmoly  53 
márványos sodrómoly  64 
márványos tükrösmoly  70 
mátrai fűaknázómoly  33 
mátrai zsákosmoly  39 
mediterrán fűbagoly  148 
mediterrán karcsúmoly  93 
mediterrán laposmoly  35 
mediterrán óriásmoly  16 
mediterrán sarlósmoly  51 
mediterrán tollasmoly  57 
mediterrán tükrösmoly  71  
medveköröm-fúrómoly  61 
(medvetalp-törpearaszoló)  114 
medvetalp-laposmoly  36 
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Megerle fűaknázómolya  33 
meggyvirág-aranymoly  27 
melegkedvelő díszmoly  31 
melegkedvelő törpemoly  9 
mentaszövő karcsúmoly  89 
Metelka-medvelepke  127 
mezei boglárka  84 
mezei dudvabagoly  140 
mezei fúrómoly  63 
mezei fűgyökérmoly  95 
mezei gabonamoly  55 
mezei sárgamoly  62 
mezei tükrösmoly  68 
mezeijuhar-keskenymoly  19 
mezeijuhar-magrágómoly  76 
mezeisóska-törpemoly  6 
mezeiürömevő zsákosmoly  41 
mezeiüröm-fúrómoly  62 
mezeiüröm-laposmoly  36 
mezeiüröm-sarlósmoly  53 
mezeiüröm-törpearaszoló  113 
mezeiüröm-tükrösmoly  71 
mezeiüröm-zsákosmoly  40 
mécsvirág-araszoló  112 
mécsvirág-sarlósmoly  52 
mécsvirág-törpearaszoló  113 
méhviaszmoly  88 
(mélyvörös dudvabagoly)  140 
mészkő-sziklaaraszoló  121 
mézgáséger-szitkár  77 
mézgáséger-törpemoly  7 
mézszínű laposmoly  36 
mimózamoly  68 
mintás apróaraszoló  106 
mocsári ametisztbagoly  136 
mocsári bajszosmoly  12  
(mocsári bíborbagoly)  136 
mocsári bordásmoly  18 
mocsári dudvabagoly  145 
mocsári dudvamoly  99 
mocsári fehéraraszoló  107 
mocsári fúrómoly  63 
mocsári fűgyökérmoly  95 

(mocsári gólyahírbagoly)  148 
(mocsári karcsúbagoly)  123 
(mocsári kertibagoly)  145 
mocsári lándzsásbagoly  133 
mocsári levélmoly  63 
mocsári medvelepke  128 
mocsári mohailonca  94 
mocsári nőszirombagoly  139 
mocsári pirosaraszoló  106 
mocsári sátorosmoly  22 
mocsári sávosaraszoló  107 
mocsári sodrómoly  66 
mocsári szitkár  78  
mocsári törpemoly  9 
mocsári tükrösmoly  67 
mocsári tündérmoly  46 
mocsári tűzmoly  99 
(mocsári vacakbagoly)  138 
mocsári zsákosmoly  41 
mocsárréti dudvabagoly  141 
mocsártölgy-törpemoly  8 
mocskos fűgyökérmoly  96 
mocskos zsákosmoly  43 
mogyoróaknázó sátorosmoly  22 
mogyoróbagoly  133 
mogyorómoly  75 
mogyoró-araszoló  111 
mogyoró-keskenymoly  21 
mogyoró-sátorosmoly  21 
mogyoró-sodrómoly  66 
mogyorólevél-sátorosmoly  21 
mogyorórügy-sarlósmoly  49 
mogyorós bordásmoly  19 
mogyorós törpemoly  7  
mogyorószövő laposmoly  35 
mohafonó zöldmoly  45 
mohalakó örvösmoly  51 
moharágó sarlósmoly  50 
moharágó tükrösmoly  68 
moharágó zöldmoly  45 
moharágómoly  96 
mohaszövő sarlósmoly  51 
moldovai fényilonca  88 
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molyhostölgyes díszmoly  30 
molyhostölgyes laposmoly  35 
molyhostölgyes sarlósmoly  49 
molyhostölgy-levélaraszoló  117 
molyhostölgy-törpemoly  10 
mozaikbagoly  124 
(mozaikos mázasbagoly)  132 
(mozaikos veteménybagoly)  136 
mödlingi laposmoly  36 
mustárlepke  82  
muszkamoly  98 
 

N 
nadálytő-hólyagosmoly  20 
nadálytő-levélmoly  63 
(nagy algaszövő)  129 
[nagy Apolló-lepke]  81 
nagy avarmoly  28 
nagy bajszosmoly  12 
nagy boroszlánmoly  32 
nagy busalepke  80 
nagy csüdfűbagoly  129 
nagy dudvabagoly  140 
(nagy farágólepke)  76 
nagy fehérsávoslepke  85  
nagy fémlepke  79 
nagy fényilonca  89 
nagy fésűsbagoly  145 
nagy foltosbagoly  129 
nagy földibagoly  148  
(nagy földibagoly)  147 
nagy fűaknázómoly  33 
nagy gombamoly  16 
nagy gyékénybagoly  139 
nagy gyökérrágólepke  6 
nagy gyöngyházlepke  85 
nagy hindumoly  29 
(nagy káposztalepke)  82 
nagy karcsúbagoly  124 
nagy laposmoly  36 
nagy mályvaaraszoló  109 
nagy mohailonca  94 
nagy molyszövő  129 

(nagy mustárlepke)  82 
nagy nádibagoly  140 
nagy nappaliaraszoló  104 
nagy nyárfalepke  85 
nagy ökörszemlepke  87 
nagy övesbagoly  130 
nagy pávaszem  103 
nagy púposszövő  121 
nagy rókalepke  86 
nagy sárgafűbagoly  149 
nagy sarlósmoly  50 
nagy sávosaraszoló  107 
nagy soktollúmoly  56 
nagy sugarasbagoly  138 
nagy szarumoly  17 
nagy szikibagoly  139 
nagy sziklaaraszoló  120 
nagy színjátszólepke  86 
nagy szittyómoly  67 
(nagy szürkebagoly)  139 
nagy tarkaaraszoló  110 
nagy tarkalepke  86 
nagy téliaraszoló  119 
nagy tölgyfaaraszoló  119 
nagy tűzlepke  82 
(nagy veteménybagoly)  136 
nagy viaszmoly  88 
(nagy vízibagoly)  139 
nagy vörös-rügysodrómoly  49 
nagy zöldaraszoló  105 
nagy zuzmóilonca  94 
nagy zsákhordólepke  14 
nagy zsákosmoly  43 
nagyfejű szigonyosbagoly  133 
nagyfoltú aranybagoly  131 
nagyfoltú dudvabagoly  140 
(nagyfoltú faaraszoló)  119 
(nagyfoltú hangyaboglárka)  84 
(nagyfoltú mázasbagoly)  137 
nagyfoltú szemeslepke  87 
(nagyfoltú törpearaszoló)  113 
nagyfoltú tükrösmoly  70 
nagypettyes hangyaboglárka  84  
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nagyszemes boglárka  84 
nappali pávaszem  86 
napraforgómoly  92 
napvirág-apróaraszoló  106 
napvirág-borzasmoly  49 
napvirág-sarlósmoly  54 
napvirág-sátorosmoly  23 
napvirágszitkár  78 
napvirágfúró lándzsásmoly  44 
napvirágszövő zöldmoly  44 
(narancslepke)  81 
narancsos dudvabagoly  141 
narancssárga araszoló  115 
narancsszínű csücskösaraszoló  117 
narancsszínű kéneslepke  81  
narancsszínű zuzmószövő  128 
naspolyafa-törpemoly  10 
naspolya-sátorosmoly  22 
naspolyaszitkár  77 
nádaknázó tündérmoly  46 
nádfúrólepke  77 
nádi tükrösmoly  71 
nádiszövő  126 
nádmoly  46  
nádrágó lápimoly  55 
nádtippan-lápimoly  55 
nádtippan-sásbagoly  140 
nebáncsvirág-araszoló  109 
nebáncsvirág-tarkaaraszoló  110 
négyfoltos fűaknázómoly  33 
négyfoltos holdasaraszoló  118 
négyfoltos nádibagoly  137 
négypettyes fűaknázómoly  34 
négypettyes selymesbagoly  137 
négypettyes téliaraszoló  105 
négypettyes zuzmószövő  128 
négysávos tarkaaraszoló  109 
névtelen tündérmoly  46 
Nickerl csövesmolya  13  
 

NY 
nyáraknázó fehérmoly  27 
nyáraknázó törpemoly  8 

(nyárfa-barkabagoly)  146 
nyárfabarka-tükrösmoly  71 
nyárfa-fésűsbagoly  146 
(nyárfa-levélszövő) 123 
nyárfa-lombbagoly  141 
nyárfahajtás-tükrösmoly  72 
nyárfalevél-sátorosmoly  22 
nyárfalevél-törpemoly  9 
nyárfalevélsodró tükrösmoly  68 
nyárfalevélszövő sarlósmoly  50 
Nyárfamolyfélék  60 
nyárfa-őszibagoly  143 
nyárfa-övesbagoly  130 
nyárfa-púposszövő  122 
nyárfarontólepke  76 
(nyárfa-sárgabagoly)  143 
nyárfa-sarlósszövő  101 
nyárfaszender  103 
nyárfaszövő  101 
nyárfaszövő laposmoly  35 
nyárfa-trapézbagoly  131 
nyárfa-tükrösmoly  72 
nyárfa-zöldbagoly  131 
(nyári levélaraszoló)  117 
nyári zöldbagoly  138 
nyárlevélpohók  102 
nyárlevél-sarlósmoly  54 
nyárlevélszövő lándzsásmoly  38 
nyerges szőlőmoly  62 
nyílfoltos tarkaaraszoló  112 
(nyíljegyes araszoló)  109 
nyíljegyes tarkaaraszoló  109 
nyíraknázó ősmoly  6  
nyíraknázó törpemoly  7 
nyíraknázó virágmoly  12 
nyíraknázó zsákosmoly  38 
nyírbarka-tükrösmoly  71 
nyíres törpemoly  10 
nyíres tükrösmoly  68 
nyírfaboglárka  83  
(nyírfa-csücsköslepke)  83 
nyírfahajtás-aranymoly  26 
nyírfa-karcsúmoly  89 
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nyírfa-keskenymoly  19 
nyírfalakó karcsúmoly  91 
nyírfalakó virágmoly  12 
nyírfa-lebenyesaraszoló  115 
(nyírfalepke)  83 
nyírfalevél-borzasmoly  50 
nyírfa-levélmoly  64 
nyírfalevélsodró tükrösmoly  68 
nyírfalevél-törpemoly  8 
nyírfalevél-tükrösmoly  70 
nyírfa-lombbagoly  141 
nyírfa-ősziaraszoló  112 
nyírfa-pihésszövő  101 
nyírfa-púposszövő  122 
nyírfaszitkár  77 
nyírfa-tarkaszövő  103 
nyírfa-zöldaraszoló  106 
nyírfa-zsákhordólepke  14 
nyírfúró tükrösmoly  71 
nyírlakó díszmoly  31 
nyírlakó ősmoly  6 
(nyírlakó tükrösmoly)  73 
nyírlakó zsákosmoly  40 
nyírlevélaknázó törpemoly  10 
nyírlevélfonó tarkamoly  24 
nyírlevél-sátorosmoly  21 
nyírlevél-törpemoly  7  
nyírlevél-virágmoly  12 
nyírráncoló keskenymoly  21 
nyírrügyfúró aranymoly  26 
nyírsodró sarlósmoly  54 
nyírszövő laposmoly  35 
(nyír-zöldaraszoló)  106 
nyugati fűaknázómoly  34 
(nyugati fűgyökérmoly)  95 
(nyugati kockáslepke)  82 
(nyugati sziklaaraszoló)  121 
(nyugati törpe-busalepke)  80 
nyugati zsákosmoly  42 
(nyugtalan vacakbagoly)  138 
nyúlhere-övesmoly  54 
nyúlhere-zsákosmoly  41 
nyúlköményfonó laposmoly  36 

nyúlkömény-laposmoly  36 
nyúlparéj-nappalibagoly  136 
nyúlparéj-sodrómoly  64 
 

O 
Obraztsov tükrösmolya  72 
(okkerbarna karcsúbagoly)  124 
okkerbarna karcsúmoly  91 
okkerbarna lápimoly  48 
okkerfehér sávosaraszoló  116 
(okkerfoltos fűbagoly)  140 
okkerképű törpemoly  10 
okkermintás dudvabagoly  141 
okkermintás hegyiaraszoló  116 
okkersárga díszmoly  30 
(okkersárga nádibagoly)  140 
okkersárga őszibagoly  143 
okkersárga sarlósmoly  54 
okkersárga sodrómoly  66  
okkersárga tarkamoly  24 
okkersárga tollasmoly  56 
okkerszárnyú törpemoly  9 
okkerszárnyú tűzmoly  99 
okkerszínű fűgyökérmoly  95 
okkerszínű lándzsásmoly  44 
okkerszínű laposmoly  36 
okkerszínű sávosaraszoló  106 
okkerszínű sodrómoly  65 
olajbarna őszibagoly  142 
olajbarna szegfűbagoly  146 
(olajfűzmoly)  54 
olajfűz-sarlósmoly  54  
olajsárga zsákosmoly  39  
olajszínű tűzmoly  99 
olajzöld levélaraszoló  111 
olasz csőrösmoly  96 
oleanderszender  104 
olívzöld gyökérfúrómoly  73 
orbáncfű-keskenymoly  20 
orbáncfű-laposmoly  36 
orbáncfű-magrágómoly  75 
orbáncfű-sarlósmoly  48 
orbáncfű-sugarasbagoly  138 
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orbáncfű-törpemoly  9 
orbáncfűrágó fehérmoly  27 
orbáncfűrágó laposmoly  35 
orgona-araszoló  117 
orgona-keskenymoly  20 
ormányos karcsúbagoly  124 
oroszlánszáj-apróbagoly  135 
(oroszlánszájbagoly)  135 
oroszlánszáj-sarlósmoly  55 
Osthelder fűgyökérmolya  95 
(ostorfa-csőröslepke)  85 
osztrák díszmoly  30 
osztrák laposmoly  35 
osztrák sarlósmoly  54 
osztrák tollasmoly  57 
osztrák törpemoly  9 
 

Ó 
ólomcsíkos díszmoly  30 
ólomcsíkos gyökérfúrómoly  74 
ólomszínű íveltmoly  59 
ólomszínű sarlósmoly  49 
ólomszínű törpearaszoló  113 
ólomszürke araszoló  108 
ólomszürke lápimoly  48 
ólomszürke legyezősmoly  28 
ólomszürke zsákhordólepke  14 
óriás hegyibagoly  149 
óriás karcsúmoly  91 
óriás medvelepke  127 
óriás nádfúrómoly  96 
óriás nádibagoly  139 
óriás szürkebagoly  139 
óriás télibagoly  142 
 

Ö 
öblösszárnyú bagoly  125 
ökörfarkkóró-csuklyásbagoly  134 
ökörfarkkóró-szitkár  78 
ökörszemlevél-tarkamoly  26 
ördögcérna-zöldmoly  45 
ördögfű-tükrösmoly  70 
ördögszekérfúró laposmoly  36 

ördögszem-apróbagoly  135  
(ördögszembagoly)  135 
ördögszem-csüngőlepke  79 
ördögszem-fúrómoly  62 
ördögszem-laposmoly  36 
ördögszem-sátorosmoly  22 
ördögszem-soktollúmoly  56 
ördögszem-tollasmoly  57 
ördögszem-tőrösmoly  11 
öthorgú tükrösmoly  68 
ötvonalas apróaraszoló  106 
öves fűaknázómoly  33 
öves tavasziaraszoló  118 
 

Ő 
őrségi sarlósmoly  55 
Ősmolyfélék  6  
őszi boróka-araszoló  111 
őszi bundásbagoly  135 
őszi feketemoly  37 
őszi földibagoly  148 
(őszi fűbagoly)  149 
őszi fűgyökérmoly  95 
őszi gyombagoly  144 
őszi kékesbagoly  133 
őszi levélaraszoló  117 
őszi levélmoly  60  
őszi pihésszövő  101 
(őszi porfírbagoly)  144 
őszi sarlósmoly  52 
őszi selymesbagoly  137 
Őszi szövők  103  
(őszi szürkearaszoló)  115 
őszi tölgybagoly  143 
őszi zöldbagoly  143 
őszi zsákhordólepke  14 
őszibarack-tarkamoly  24 
őszirózsa-csuklyásbagoly  134 
őszirózsa-fúrómoly  61 
őszirózsa-hólyagosmoly  19 
őszirózsa-zsákosmoly  42 
őszirózsás zsákosmoly  42 
őszirózsarágó zsákosmoly  42 



 242 

őzbarna araszoló  111 
őzbarna nádibagoly  140 
őzbarna selymesbagoly  137  
(őzbarna tarkabagoly)  139 
 

P 
pajzsoshátú zsákosmoly  43 
pajzstetűfaló bagoly  125 
palakék boglárka  83 
(palakék csüdfűbagoly)  129 
(palakék törpebagoly)  125 
(palástfű-törpearaszoló)  113 
palaszínű zuzmóbagoly  136 
palaszürke bagoly  145 
palaszürke hegyibagoly  145 
pamacsos levélmoly  63 
Pamacsos-bagolylepkék  130 
(pannimoly) 29 
pannon avarevőmoly  29 
pannon bordásmoly  19 
pannon fűgyökérmoly  96 
pannon karcsúbagoly  123 
pannon karcsúmoly  92 
pannon övesmoly  53 
pannon tükrösmoly   71 
pannon zöldmoly  45 
pannon zsákosmoly  41 
pápaszemes pihésszövő  101 
paradicsom-sarlósmoly  52 
parajaknázó zsákosmoly  42 
parajbagoly  146 
parajfonó zöldmoly  45 
parajmag-zsákosmoly  42 
parajszövőmoly  28 
(parlagfű-bagolylepke)  133 
parlagfű-nappalibagoly  133  
parlagi fűgyökérmoly  95 
parlagi sárgamoly  62 
parlagi sarlósmoly  52 
parlagi sodrómoly  66 
parlagi tükrösmoly  72 
pasztinák-laposmoly  37 
patinafényű tőrösmoly  11 

patinafényű zsákosmoly  38 
patinás dudvamoly  98 
patinás törpemoly  7 
patkós borzasmoly  50 
páfrányaraszoló  116 
párducfoltos araszoló  117 
párlófű-törpemoly  10 
Pávaszemes szövők  103 
pázsitfűmoly  34 
pázsitfű-zsákosmoly  43  
pelyheslábú karcsúbagoly  124 
pemetefű-busalepke  80 
pemetefű-tollasmoly  58 
(pepitabagoly)  133 
peremizsaknázó zsákosmoly  43 
peremizsevő tarkamoly  26 
peremizsmag-sarlósmoly  47 
peremizsrágó tollasmoly  58 
peremizsrágó zsákosmoly  43 
peremizsszár-tükrösmoly  73 
(peremizs-törpebagoly)  125 
peremizsvirág-sarlósmoly  48 
peremizsvirág-tollasmoly  58 
peremizsvirág-tükrösmoly  71 
pereszlénymoly  32 
pergament-púposszövő  122 
perjeszittyómoly  33 
perjeszittyó-szakállasmoly  25 
perjeszittyó-zsákosmoly  41 
peszéri zsákosmoly  41 
peszterce-zsákosmoly  38 
pettyegetett laposmoly  35  
pettyes csüngőlepke  79  
(pettyes égeraraszoló)  120 
pettyes faaraszoló  119 
pettyes fehéraraszoló  104 
pettyes fészekmoly  17 
pettyes fűzfaaraszoló  120 
pettyes karcsúmoly  91 
pettyes mohamoly  49 
pettyes molyszövő  128 
pettyes sávosaraszoló  107 
pettyes tükrösmoly  68 
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pettyesszárnyú tollasmoly  56 
Pihésszövők  101 
pikkelyes zsákosmoly  39 
pilisi fűaknázómoly  34 
Pillangófélék  81 
pillangósvirág-zsákosmoly  39 
pimpóaknázó törpemoly  8 
pimpószövő sodrómoly  65 
pimpó-zsákosmoly  39 
pipitér-fúrómoly  61 
pipitér-gyökérfúrómoly  73 
pipitérmoly  47 
(pipitér-törpearaszoló)  113 
piros fényilonca  89 
piros gyantamoly  73  
piros medvelepke  128 
piros övesbagoly  130 
piros szender  104 
piros tarkaaraszoló  109 
piros tükrösmoly  70 
pirosas gyökérrágólepke  6 
pirosas keskenymoly  20 
pirosbarna földibagoly  149 
piroscsíkos csipkésaraszoló  107 
piroscsíkos sarlósmoly  47 
pirosrojtú földibagoly  148 
pirossávos apróbagoly  125  
pirossávos díszmoly  32 
(pirossávú bagoly)  125 
pirosszárnyú íveltmoly  59 
pirosszélű araszoló  107 
pitypangbagoly  146 
pitypangfúró tükrösmoly  68 
pitypangszövő  103 
pitypang-törpearaszoló  114 
platánlevél-sátorosmoly  22 
(platinabagoly)  140 
platinaszürke dudvabagoly  140 
(platina-vacakbagoly)  137 
podagrafű-íveltmoly  59 
pompás aranybagoly  132 
pompás csuklyásbagoly  134 
pompás dudvamoly  98 

pompás fényilonca  89 
pompás földibagoly  147 
pompás gubacsmoly  76 
pompás lándzsásmoly  35 
pompás lápiaraszoló  121 
pompás levélmoly  60 
pompás pamacsosbagoly  130 
(pompás pamacsosszövő)  130 
pompás tőrösmoly  11 
pompás törpearaszoló  113 
pompás tükrösmoly  75 
pontosszárnyú zöldmoly  45 
pontozott borzasmoly  50 
pontozott rétibagoly  144 
pontozott selymesbagoly  137  
pontusi karcsúmoly  92 
pontusi tűzmoly  100 
pontusi zsákosmoly  40 
(porcelán sásbagoly)  140 
porfírbagoly  148 
porfírmoly  67 
poros tükrösmoly  71 
porszürke laposmoly  36 
pókhálós almamoly  23 
pókhálós bengemoly  23 
pókhálós fűzmoly  23 
pókhálós gyümölcsfamoly   23 
pókhálós kecskerágómoly  23 
pókhálós kökénymoly  23 
pókhálós májusfamoly  23 
pókhálós nyírmoly  27 
pókhálós szilvamoly  23 
(pókhálós tarkalepke)  86 
pókhálóslepke  86 
Pókhálós-molyfélék   23 
pöszörszender  104 
pőre zsákhordólepke  14 
pszi-betűs szigonyosbagoly  133 
puszpáng-tűzmoly  100 
pusztai aranybagoly  132 
pusztai csüngőlepke  79 
pusztai egytollúmoly  56 
pusztai fényilonca  89 
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pusztai földibagoly  147 
pusztai lándzsásbagoly  133 
pusztai zsákosmoly  38 
pusztaicsenkesz-fűaknázómoly  33 
Pusztamolyfélék  76 
Púposszövők  121 
 

R 
rajzos törpearaszoló  114 
raktári gabonamoly  16 
raktári gombamoly  16 
raktármoly  88 
rácsos fúrómoly  62 
rácsos fűgyökérmoly  96 
rácsos gyantamoly  73 
rácsos rétiaraszoló  116 
(rácsos törpearaszoló)  114 
rácsos zsákhordólepke  14 
recés tarkalepke  86 
Redősszárnyú bagolylepkék  130 
regensburgi bordásmoly  19 
Reiprich sarlósmolya  52 
(rejtőző aranybagoly)  131 
rejtőző avarmoly  29 
rekettyebagoly  145 
rekettyelakó zsákosmoly  39 
rekettyelevél-sátorosmoly  23 
rekettye-övesmoly  54 
rekettyerágó fehérmoly  27 
rekettyerügymoly  75 
rekettyeszitkár  78 
repce-fehérlepke  82  
(repcelepke)  82 
rezedalepke  82  
rezes fényilonca  89 
rezesszárnyú bagoly  135 
rezgőnyár-araszoló  105 
rezgőnyár-gubacsmoly  74 
rezgőnyár-levélmoly  64 
rezgőnyár-sátorosmoly  22 
rezgőnyárszitkár  77 
rezgőnyár-tarkaaraszoló  110 
rezgőnyár-tükrösmoly  72 

rezgőnyárfa-tükrösmoly  70 
répaaknázó sarlósmoly  52 
répa-fehérlepke  82  
(répalepke)  82 
réti bíbormoly  98 
réti fehéraraszoló  107 
réti gyapjaslepke  126 
réti gyökérfúrómoly  74 
réti pirosaraszoló  107 
réti sárgamoly  62 
réti sávosaraszoló  107 
réti sodrómoly  65 
réti tarkalepke  86 
(réti törpebagoly)  125 
réti tükrösmoly  72 
réti zöldmoly  45 
Rétimolyfélék  44 
rétisás-aknázómoly  34 
rézbarna mohamoly  49 
rézfényű földibagoly  148 
rézfényű törpemoly  7 
rézszínű tőrösmoly  11 
riadt lándzsásmoly  44 
ribizkeszitkár  78 
ritka bíbormoly  98 
ritka borzasmoly  50 
(ritka csalánbagoly)  131 
ritka fahéjbagoly  135 
ritka fémlepke  79 
(ritka földibagoly)  148 
ritka fűaknázómoly  32 
ritka lápimoly  55 
ritka levélmoly  63 
ritka nádfúrómoly  97 
ritka púposszövő  122 
ritka tarkamoly  25 
ritka törpearaszoló  114 
(ritka vacakbagoly)  137 
ritka zsákosmoly  39 
rombuszos fűbagoly  149 
(rozsdabarna apróaraszoló)  115 
rozsdabarna fenyőaraszoló  110 
rozsdabarna kisszövő  126 
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rozsdabarna őszibagoly  142 
rozsdabarna sarlósmoly  51 
rozsdabarna télibagoly  142 
rozsdabarna tollasmoly  57 
rozsdabarna tűzmoly  99 
rozsdacsíkos sárgamoly  62 
rozsdacsíkos sarlósmoly  52 
(rozsdafoltos araszoló)  110 
rozsdafoltos törpearaszoló  114 
rozsdamintás díszmoly  37 
rozsdarácsos levélmoly  63 
rozsdás dudvabagoly  140 
(rozsdás dudvabagoly)  140 
rozsdás hulladékmoly  17 
rozsdás levélmoly  64 
rozsdás nyárfabagoly  143 
rozsdás sarlósmoly  55 
rozsdás sodrómoly  66 
rozsdasárga sodrómoly  65 
rozsdasárga tűzmoly  99 
rozsdasávos fúrómoly  61 
rozsdasávos szürkearaszoló  116 
rozsdásfejű törpemoly  7 
rozsdástestű törpearaszoló  112 
rozsdaszárnyú sarlósmoly  52 
rozsdaszínű gyöngyházlepke  85 
rozsdaszínű rétibagoly  144 
rozsdaszínű sarlósmoly  51 
(rozsdaszínű vacakbagoly)  138 
rozsdásszárnyú gyombagoly  144 
rozsdásszárnyú törpemoly  8 
rozsdaszürke sarlósmoly  53  
rozsdavörös tűzmoly  98 
(rozsgyökérmoly)  25 
rozsgyökér-vaskosmoly  25 
rózsaaknázó sörtésmoly  13 
rózsaaknázó törpemoly  7 
rózsaaknázó zsákosmoly  38 
rózsaaraszoló  110 
rózsabogyó-tollasmoly  57 
(rózsacsíkos araszoló)  108 
rózsafoltos pihésszövő  101 
rózsa-fúrómoly  61 

rózsahajtás-tükrösmoly  73 
rózsailonca  66 
rózsalakó tükrösmoly  73 
rózsalevél-ezüstmoly  27 
rózsalevélsodró tükrösmoly  68 
rózsarágó virágmoly  12 
rózsarügy-tükrösmoly  73 
rózsás fúrómoly  62 
(rózsás pettyesaraszoló)  108 
(rózsás vízibagoly)  139 
(rózsaszínes aranybagoly)  132 
rózsaszínű karcsúmoly  91 
(rózsaszínű kisszövő)  125 
(rózsaszínű mázasbagoly)  137 
(rózsaszínű törpebagoly)  125 
rózsásszárnyú földibagoly  148 
rózsavörös díszmoly  30 
(rövidsávos araszoló)  112 
rövidszárnyú levélszövő  123 
rőt gyapjaslepke  125 
ruhamoly  17 
Ruhamolyfélék  15 
Rügymolyfélék  27 
rügysodró tükrösmoly  68 
 

S 
sakktáblalepke  87 
salátabagoly  145 
saláta-csuklyásbagoly  134 
(saláta-kertibagoly)  145 
(salátamoly)  72 
saláta-tükrösmoly  72  
(salátazöld araszoló)  110 
(sarlós fűzbagoly)  141 
Sarlósajkú-molylepkefélék  46 
sarlósszárnyú csíkosmoly  31 
Sarlósszövők  101 
sásaknázó lápimoly  48 
(saspáfrány-bíborbagoly)  137 
saspáfrány-sarlósmoly  48 
Sauter csövesmolya  13 
sáfrányszínű kéneslepke  81  
(sáfránylepke)  81 
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(sápadt apróaraszoló)  106 
sápadt laposmoly  36 
sápadt rétibagoly  144 
sápadt sodrómoly  66 
sápadt szemeslepke  87 
(sápadt törpearaszoló)  114 
sápadt zsákosmoly  40 
(sárga algaszövő)  129 
(sárga apróbagoly)  123 
sárga avarmoly  29 
(sárga csipkésbagoly)  138 
sárga csövesmoly  13 
(sárga dudvabagoly)  141 
(sárga fenyő-aranybagoly)  132 
sárga fészekmoly  17 
sárga fűgyökérmoly  96 
sárga galajaraszoló  110 
sárga gyapjasszövő  102 
sárga kökényaraszoló  118 
sárga lucerna-araszoló  116 
sárga mohailonca  94 
sárga molyszövő  129 
(sárga nyárfabagoly)  141 
sárga pohók  102 
sárga rétibagoly  144 
sárga ribiszke-araszoló  110 
(sárga rózsaaraszoló)  110 
sárga sávosaraszoló  118 
sárga sodrómoly  66 
sárga sörtésmoly  12 
sárga tölgybagoly  142 
(sárga vándorbagoly)  144 
sárga zuzmószövő  128  
sárga zsákosmoly  40 
sárgacsápú pihésszövő  101 
sárgacsíkos apróaraszoló  106  
sárgacsíkos karcsúbagoly  123 
sárgacsíkos karcsúmoly  90 
sárgacsíkos övesmoly  53 
sárgacsíkos sarlósmoly  47 
sárgaerű zsákosmoly  40 
sárgafarú szövő  126 
sárgafejű díszmoly  31 

sárgafejű fűaknázómoly  34 
sárgafejű keskenymoly  19 
sárgafejű lándzsásmoly  35 
sárgafejű sátorosmoly  21 
sárgafejű virágmoly  12 
sárgafényű aranybagoly  131 
sárgafoltos araszoló  116 
sárgafoltos borzasmoly  49 
sárgafoltos fűaknázómoly  34 
sárgafoltos fűbagoly  139 
sárgafoltos karcsúmoly  91 
sárgafoltos lápimoly  48 
sárgafoltos púposszövő  123 
(sárgafoltú kuszabagoly)  124 
sárgafoltú tükrösmoly  68 
sárgahasú szitkár  77 
(sárgaholdas púposszövő)  123 
sárgaképű sarlósmoly  52 
sárgamintás fenyőmoly  30 
sárgamintás díszmoly  37 
sárgamintás fűbagoly  139 
sárgamintás tarkabagoly  144 
sárgamintás zöldmoly  44 
sárgaöves fűaknázómoly  33 
sárgapettyes övesmoly  53 
sárgapettyes törpemoly  10 
(sárgarácsos araszoló)  111 
sárgaráncú loncmoly  24 
(sárgarépa-laposmoly)  35 
sárgarépa-laposmoly  37 
(sárgarépamoly) 37 
sárgarojtú fúrómoly  63 
sárgás ablakosmoly  18 
(sárgás barkabagoly)  146 
sárgás csíkosmoly  31 
sárgás dudvabagoly  140 
sárgás fésűsbagoly  146 
(sárgás galajaraszoló)  108 
sárgás íveltmoly  59 
sárgás karcsúbagoly  124 
sárgás medvelepke  126 
sárgás sarlósmoly  47 
sárgás sávosaraszoló  106 
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sárgás szegfűbagoly  145 
(sárgás tavasziaraszoló)  118 
sárgás téliaraszoló  118 
sárgás tűzmoly  99 
sárgás zsákhordólepke  14 
sárgasávos fehéraraszoló  112 
sárgasávos fűaknázómoly  33 
sárgasávú törpemoly  7 
sárgásbarna tollasmoly  58 
(sárgásfehér fúrómoly)  60 
Sárgás-virágmolyfélék  12 
(sárgásvörös fenyőaraszoló)  110 
(sárgaszegélyű fűbagoly)  149 
sárgaszegélyű gyökérfúrómoly  74 
sárgaszegélyű zöldaraszoló  106  
(sárgaszélű apróaraszoló)  106 
(sárgászöld araszoló)  106 
sárgászöld földibagoly  148 
sárgászöld zuzmóbagoly  136 
sárgásszürke fúrómoly  62 
sárgásszürke galajaraszoló  108 
sárgásszürke sarlósmoly  55 
sárgásszürke sodrómoly  65 
sárgásszürke sziklaaraszoló  121  
sárgásszürke tollasmoly  58  
sárgásszürke törpearaszoló  114 
sárgásszürke tükrösmoly  71 
sárgatövű fúrómoly  61 
sárgatükrű keskenymoly  20 
sárgavillás tükrösmoly  68 
sárgaviolamoly  54 
sárhegyi sarlósmoly  49 
sárkutyatej-tükrösmoly  69 
sásrágó tűzmoly  99 
(sávos fenyőaraszoló)  111 
sávos fűgyökérmoly  96 
sávos galajaraszoló  109 
sávos pettyesaraszoló  108 
sávos pohók  103 
sávos szender  104 
sávos tarkaaraszoló  109 
(sávos zöldmoly)  45 
sávos zuzmóaraszoló  120 

sávos zsákosmoly  39 
(Schmidt bagolylepkéje)  146 
selyemfehér kertibagoly  146 
selyemfényű bagoly  138 
selyemfényű zuzmószövő  128 
selyemfényű zsákhordólepke  14 
selyemkóró-tűzmoly  100 
selyemperje-dudvabagoly  141 
selyemperjemoly  34 
selymes bordásmoly  18 
selymes földibagoly  148 
selymes lórombagoly  123 
selymes nádibagoly  140 
selymes sávosaraszoló  106 
(selymes vacakbagoly)  137 
selymesrekettye-övesmoly  54 
seprencelakó zsákosmoly  42 
seprence-levélmoly  60 
seprősajkú sarlósmoly  47 
seprőüröm-csuklyásbagoly  134 
seprőüröm-zsákosmoly  43 
seprőzanótevő fehérmoly  27 
seprőzanót-laposmoly  35 
(seprőzanótmoly)  54 
seprőzanót-övesmoly  54 
seprőzanót-sarlósmoly  51 
seprőzanótvirág-sarlósmoly  51 
sédbúzamoly  34 
sédbúza-sásbagoly  140 
sédkender-fúrómoly  62 
sédkender-tollasmoly  58 
(sédkender-törpearaszoló)  113 
sédkender-zsákosmoly  42 
sirálytollú zsákosmoly  42 
sisakvirág-aranybagoly  132 
(sisakvirágmoly)  67 
sisakvirág-tükrösmoly  67  
sivatagi karcsúmoly  92 
síksági fűgyökérmoly  95 
síksági zsákosmoly  40 
skandináv fűaknázómoly  33 
skandináv örvösmoly  51 
smaragd zöldaraszoló  105 
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smaragdfényű tőrösmoly   11 
Smith sarlósmolya  52 
Sodrómolyfélék  60 
soksávú araszoló  109 
(soksugarú apróbagoly)  138  
(sokszemes lápibagoly)  139 
sokszögű földibagoly  148 
Soktollúmolyfélék  56 
(sokvonalas zöldaraszoló)  109 
somaknázó fényesmoly  11 
somaknázó zsákosmoly  39 
som-fehéraraszoló  115 
somkóróbagoly  136 
somkóró-csüngőlepke  79 
somkóró-sátorosmoly  22 
somkóró-zsákosmoly  39 
somlevél-borzasmoly  50 
sóskaborbolya-bagoly  138 
sóskafamoly  50 
sóskafa-tarkaaraszoló  111 
sóskafúró lápimoly  48 
sóska-sarlósmoly  49 
sóskaszár-sarlósmoly  51 
sóska-szigonyosbagoly  133 
sóskaszitkár  78 
sóskaszövő sarlósmoly  51 
sóvirág-fúrómoly  61 
(sötét aranybagoly)  132 
sötét dudvabagoly  140 
(sötét erdeibagoly)  143 
sötét faaraszoló  119 
sötét fésűsbagoly  147 
sötét földibagoly  147 
(sötét füstösaraszoló)  119 
sötét gubacsmoly  75 
sötét gyantamoly  73 
sötét gyökérfúrómoly  73 
(sötét hangyaboglárka)  84 
sötét homokibagoly  145 
sötét horgasmoly  69 
sötét őszibagoly  143 
sötét szakállasmoly  26 
sötét sziklaaraszoló  121 

sötét törpemoly  9 
sötét tükrösmoly  67 
(sötét vacakbagoly)  137 
sötét zuzmóaraszoló  120 
sötétaljú hangyaboglárka  84  
sötétaljú karcsúbagoly  124 
sötétbarna gyökérfúrómoly  73 
sötétbarna keskenymoly  20 
sötétbarna selymesbagoly  137  
(sötétbarna zsírosbagoly)  135 
sötétcsíkos levélmoly  63 
(sötétékes tükrösmoly)  71 
sötéteres laposmoly  36 
sötéterű zsákosmoly  43 
sötétfoltos apróaraszoló  106 
sötétfoltos araszoló  112 
sötétfoltú vándorbagoly  136 
(sötétmintás fűbagoly)  140 
sötétmintás fűzbagoly  143 
sötétmintás szegfűbagoly  146 
sötétrojtú búzabagoly  147 
sötétsárga sörtésmoly  12 
sötétsávos araszoló  108 
sötétsávos fenyőaraszoló  111 
sötétszegélyű tollasmoly  58 
sötétszegélyű törpearaszoló  113 
sötétszínű zöldmoly  44 
sötétszürke szigonyosbagoly  133  
sötéttövű apróaraszoló  106 
sötéttövű törpearaszoló  114 
(sötétzöld törpearaszoló)  112 
sp. 1*19 (Csákberény, Pécsely)  48 
sp. 3*20 (Nyíregyháza)  48 
(spanyol karcsúmoly)  90 
spanyol tükrösmoly  74 
spanyol zsákosmoly  40 
spárgalepke  76 
spárgaszár-fúrómoly  60 
Spuler szitkára  78 
Stange sarlósmolya  52 
Steuer hulladékmolya  17 
(sugaras apróbagoly)  138 
sugaras földibagoly  147 
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sugaras törpearaszoló  114 
 

SZ 
szakállas sarlósmoly  55 
Szakállasmoly-félék  25 
szalagos fűaknázómoly  33 
szalagos karcsúmoly  91 
(szalagos szerecsenboglárka)  84 
szalmagyopár-bíborbagoly  125 
szalmagyopár-sarlósmoly  52  
szalmagyopár-tarkamoly  26 
szalmagyopár-tündérmoly  46 
szalmagyopár-zsákosmoly  41 
szalmagyopárrágó zsákosmoly  42  
szalmasárga búzabagoly  140 
szalmasárga csuklyásbagoly  134 
szalmasárga fűgyökérmoly  96 
szalmasárga sávosaraszoló  107 
szalmaszínű aprómoly  10 
szalmaszínű dudvamoly  98 
szalmaszínű rétibagoly  144 
(szalmaszínű sávosaraszoló)  106 
szalmaszínű sodrómoly  66 
szalmaszínű tűzmoly  98 
szamárbogáncs-zsákosmoly  43 
szamóca-horgasmoly  69 
szamócarágó virágmoly  12 
(szamóca-télibagoly)  142 
(szapora veteménybagoly)  136 
szappanfűgyökér-zsákosmoly  43 
szappangyökér-sarlósmoly  52 
szarkalábbagoly  136 
szarumoly  17 
szarurágó ablakosmoly  18 
szarvaskerep-örvösmoly  51 
szarvaskerep-törpemoly  9 
szarvaskocsord-laposmoly  36 
szálkaperjemoly  34 
száraknázó sátorosmoly  22 
szárduzzasztó sarlósmoly  53 
szárnyfüggelékes araszoló  115 
szederaknázó sörtésmoly  12 
szederbagoly  139 

(szeder-csipkésbagoly)  138 
szederlevél-törpemoly  10 
szedersodró horgasmoly  69 
(szederszitkár )  78 
szeder-tükrösmoly  70 
szegélyes földibagoly  147 
szegélyes nyárfaaraszoló  116 
szegélyes tükrösmoly  67 
szegfűlakó zsákosmoly  43 
szegfűrágó zsákosmoly  43 
szegfű-sodrómoly  66 
szegfűtok-zsákosmoly  43 
szegletes tarkaaraszoló  109 
szemcsés araszoló  117 
szemcsés pettyesaraszoló  108 
szemcsés sziklaaraszoló  121 
szemcsés tükrösmoly  71 
szemes boglárka  84 
szemes fűaknázómoly  33 
szemes tarkaaraszoló  109 
szemes galajaraszoló  110 
szemes laposmoly  35 
szemes tükrösmoly  70 
szemfoltos tarkamoly  24 
szemfoltos tükrösmoly  67 
Szemtakarós-bordásmolyfélék  18 
szemvidító-araszoló  112 
szemvidító-törpearaszoló  113 
Szenderek  103 
szerecsenboglárka  84 
szerecsen-díszmoly  31 
székfű-csuklyásbagoly  134 
széki sarlósmoly  52 
szélesfoltú faaraszoló  120 
szélesfoltú keskenymoly  20 
(szélessávú aranybagoly)  131 
(szélessávú araszoló)  118 
szélessávú sárgafűbagoly  149 
szélesszárnyú aranybagoly  132 
szélesszárnyú pamacsosbagoly  130 
(szélesszárnyú pamacsosszövő)  130 
szénailonca  89 
szibériai mustárlepke  82 
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(szibériai nádibagoly)  140 
szibériai sarlósmoly  55 
szicíliai soktollúmoly  56 
szigonyos földibagoly  147 
szikárszegfű-zsákosmoly  42 
szikespusztai sarlósmoly  47 
szikhagyma-sarlósmoly  52  
sziki bordásmoly  19 
sziki fényilonca  88 
sziki fűgyökérmoly  96 
sziki karcsúmoly  92 
sziki őszibagoly  143 
sziki szegfűbagoly  144 
sziki tarkaaraszoló  116 
sziki tükrösmoly  72 
sziki ürömbagoly  145 
sziki zsákosmoly  38 
szikiszittyó-zsákosmoly  41  
szikiürmös zsákosmoly  43 
szikiüröm-fúrómoly  61 
sziklagyepi sarlósmoly  48 
sziklagyepi zöldmoly  44 
sziklai fehérlepke  82 
sziklai fűbagoly  149 
(sziklai törpearaszoló)  114 
sziklalakó csalánbagoly  131 
sziklaüröm-araszoló  121 
szikréti tükrösmoly  71 
szikréti zsákosmoly  41 
sziksófűmag-zsákosmoly  43 
sziksófű-zsákosmoly  41 
szilaknázó bordásmoly  19 
szilaknázó sátorosmoly  22 
szilaknázó törpemoly  7 
(szilfa-csücsköslepke)  83 
szilfalevél-borzasmoly  50 
szilfalevél-zsákosmoly  38  
szilfa-levélmoly  64 
szilfa-púposszövő  121 
szillevél-törpemoly  7 
szilrágó bordásmoly  19  
szilrágó törpemoly  10 
szilsodró horgasmoly  69 

szil-tükrösmoly  75 
szilvafa-csücsköslepke  83  
(szilvafalepke)  83 
szilvafapohók  102 
(szilva-farkosboglárka)  83  
(szilvakék boglárka)  84 
szilvamoly  75 
(szilvapohók)  102 
szilvarügymoly  68 
szirti törpebagoly  134 
Szitkárfélék  77 
szittyóaknázó zsákosmoly  41 
szittyófúró szakállasmoly  25 
szittyólakó zsákosmoly  41 
szittyólevél-zsákosmoly  41 
szittyótermés zsákosmoly  41 
szlovák virágmoly  12 
szomjas pohók  102 
szömörcerágó tűzmoly  100  
Szövőlepkék  101 
szőlőilonca  65 
szőlőrágó karcsúmoly  93 
szőlőrágó sarlósmoly  49 
szőlőrágó tükrösmoly  69  
szőlőszender  104 
(szőröscsápú fenyőaraszoló)  110 
szőröslábú karcsúbagoly  124 
szőrösnyír-sátorosmoly  21 
szőrösnyír-törpemoly  6 
szőrössásmoly  34 
sztyepplepke  76 
sztyeppmoly  92 
sztyeppréti karcsúmoly  93 
(szulák vacakbagoly)  137 
szulákbagoly  137 
Szulákmolyfélék  28 
szulákrágó bordásmoly  19 
szulákrágó törpemoly  7 
szuláksodró lápimoly  55 
(szulákszender)  104 
szulákszövő kormosmoly  97 
szulák-tollasmoly  58 
(szurokbarna bagoly)  138 
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szurokbarna nyáribagoly  138 
szurokfű-sarlósmoly  55 
szurokfű-zöldmoly  44 
szurokszegfű-sarlósmoly  53 
szúnyogszitkár  77 
szürke apróaraszoló  106 
szürke apróbagoly  135 
szürke araszoló  115 
szürke borzasmoly  49 
szürke csíkosaraszoló  115 
szürke égeraraszoló  120 
szürke fabagoly  142 
(szürke fenyőaraszoló)  116 
szürke fenyőtűmoly  24 
szürke földibagoly  148 
szürke fúrómoly  61 
szürke fűaknázómoly  34 
szürke galajaraszoló  109 
szürke gyökérfúrómoly  74 
szürke hegyiaraszoló  109 
(szürke iszalagaraszoló)  111 
(szürke karcsúbagoly)  124 
szürke kertibagoly  145 
szürke kopármoly  47 
szürke liliombagoly  141 
(szürke lombbagoly)  141 
szürke lucerna-araszoló  116 
[szürke medvelepke]  127  
szürke mohailonca  94 
szürke nyárfamoly  60 
szürke ősziaraszoló  112  
szürke őszibagoly  143 
szürke pamacsosbagoly  130 
(szürke pamacsosszövő)  130 
szürke púposszövő  121 
szürke ribiszke-araszoló  116 
szürke sarlósmoly  55 
szürke sávosaraszoló  106 
szürke szegfűbagoly  146 
(szürke szegfűbagoly)  146 
szürke tavaszimoly  32 
szürke télibagoly  142 
szürke tölgybagoly  143 

(szürke törpearaszoló)  114 
szürke tűzmoly  99 
(szürke vándorbagoly)  148 
szürke zuzmóbagoly  136 
szürke zuzmómoly  15 
szürke zuzmószövő  128 
szürkecsápú fenyőtűmoly  24 
(szürkecsíkos sávosaraszoló)  106 
szürkecsíkos zsákosmoly  42 
szürkefoltos apróaraszoló  112 
szürkefoltos törpeszövő  101 
szürkemintás törpearaszoló  114 
szürkenyár-törpemoly  9 
szürkeöves szemeslepke  88 
szürkepettyes araszoló  118 
szürkepettyes sávosaraszoló  107 
(szürkés dudvabagoly)  141 
(szürkés fűbagoly)  139 
szürkés fűzfaaraszoló  110 
szürkés gubacsmoly  76 
szürkés gyökérfúrómoly  74 
szürkés hangyaboglárka  84 
szürkés levélmoly  64 
szürkés lombbagoly  141 
szürkés mohailonca  94 
(szürkés nyárfaszövő)  101 
szürkés sárgabagoly  143 
szürkés selymesbagoly  137 
[szürkés vándorbagoly]  139 
szürkés zanótaraszoló  115 
(szürkés zöldbagoly)  133 
szürkésbarna földibagoly  147 
szürkésbarna szilfa-lombbagoly  141 
szürkésbarna zsákhordólepke  14 
(szürkésfehér apróbagoly)  125 
szürkésfehér sásbagoly  140 
szürkésvörös fűbagoly  149 
szürkésvörös zsákosmoly  38 
szürkeszélű apróaraszoló  106 
(szürkészöld araszoló)  110 
szürketövű csalánbagoly  131 
szűcsmoly  17 
(szűznemző csövesmoly) 13 
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T 
takácsmoly  17 
talléros sarlósmoly  50 
Tallós dudvabaglya  140 
(Tallós-dudvabagoly)  140 
tamariska-egytollúmoly  56  
tamariskarágó sarlósmoly  49 
taplómoly  15 
tarajos púposszövő  122 
tarka apróaraszoló  106 
tarka aprómoly  10 
tarka bíbormoly  98 
tarka csalánmoly  99 
tarka csuklyásbagoly  134 
(tarka dudvabagoly)  140 
tarka fehéraraszoló  107 
tarka fenyőbagoly  133  
tarka fúrómoly  62 
tarka fűbagoly  149 
tarka fűgyökérmoly  96 
tarka fűzfaaraszoló  110 
tarka gombamoly  16 
tarka gyantamoly  73 
tarka íveltmoly  59 
tarka kertibagoly  145 
tarka kisszövő  126 
tarka levélmoly  63 
tarka levélszövő  123 
tarka medvelepke  127 
tarka mohailonca  94 
tarka nádfúrómoly  94 
tarka őszibagoly  142 
tarka sárgafűbagoly  149 
tarka sárgamoly  61 
tarka sarlósmoly  53 
tarka sátorosmoly  21 
tarka szemeslepke  88 
tarka sziklaaraszoló  121 
(tarka szőlőmoly)  69 
(tarka törpebagoly)  137 
tarka törpearaszoló  114 
tarka trapézbagoly  131 
tarka tündérmoly  46 

tarka vízimoly  97 
tarka zöldbagoly  133 
tarka zsákhordólepke  13 
Tarkalepkefélék  85 
tarkamintás karcsúmoly  91 
Tarkamolyfélék  25 
(tarkaszövő)  103 
Tarkaszövők  103 
tarlóhere-zsákosmoly  40 
tavaszi dudvamoly  97 
tavaszi fésűsbagoly  146 
tavaszi fűgyökérmoly  96 
tavaszi görvélyfű-csuklyásbagoly  134 
tavaszi gyapjasszövő  102 
tavaszi juhararaszoló  105 
tavaszi karcsúmoly  91 
tavaszi kökényaraszoló  120 
tavaszi sodrómoly  64 
(tavaszi szerecsenlepke)  87 
tavaszi törpearaszoló  113 
tavaszi zöldbagoly  135 
tárnics-tollasmoly  57 
tárnicsvirág-tollasmoly  57 
T-betűs pávaszem  103 
tejfehér tollasmoly  58 
tejszínű medvelepke  126 
(tejfehér sávosaraszoló)  107 
Termésmolyfélék  37 
tetemtoldó-sarlósmoly  54  
tetemtoldó-törpemoly  9 
tetemtoldó-tűzmoly  100 
tetemtoldó-zsákosmoly  41 
tevehátú púposszövő  122 
tevenyakú púposszövő  122 
téglavörös pókhálósmoly  24 
téglavörös törpearaszoló  114 
(télibagoly)  142 
télimoly  32 
térképbagoly  133 
(Therzítész-boglárka)  84 
(tihanyi sarlósmoly)  52 
tintakék boglárka  84  
tiroli sarlósmoly  53 
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tisztesfű-busalepke  80 
tisztesfű-soktollúmoly  56 
tisztesfű-tollasmoly  57 
tisztesfű-tükrösmoly  67  
tisztesfű-tündérmoly  46 
tisztesfű-zsákosmoly  40 
tízpettyes feketemoly  37 
tobozlakó karcsúmoly  92 
tobozrágó karcsúmoly  90 
tobozrágó tükrösmoly  69 
Tokár mórlepkéje  31 
tollas zsákhordólepke  14 
tollascsápú araszoló  118 
tollascsápú karcsúbagoly  124 
tollascsápú púposszövő  122 
tollaslábú karcsúbagoly  124 
Tollasmolyfélék  56 
tölgyaknázó fényesmoly  11 
tölgyaknázó hólyagosmoly  20 
tölgyaknázó lándzsásmoly  35 
tölgyaknázó ősmoly  6  
tölgyaknázó sátorosmoly  21 
tölgyaknázó sörtésmoly  12 
tölgyaknázó virágmoly  12 
tölgyes apróbagoly  132 
(tölgyes barkabagoly)  146 
tölgyes fésűsbagoly  146 
(tölgyes törpearaszoló)  113 
tölgyes dudvabagoly  140 
tölgyesjáró tükrösmoly  73 
tölgyfaboglárka  
tölgyfa-bögölyszitkár  77 
(tölgyfa-búcsújárólepke)  123 
tölgyfa-csipkésaraszoló  120 
tölgyfa-csücsköslepke  83 
(tölgyfa-csücsköslepke)  83 
tölgyfakéreg-törpemoly  9 
(tölgyfalepke)  83 
tölgyfa-levélaraszoló  117 
tölgyfalevél-sátorosmoly  21 
tölgyfalevél-tükrösmoly  72 
tölgyfa-lombbagoly  141 
(tölgyfa-őszibagoly)  143 

tölgyfa-övesbagoly  130 
tölgyfa-pávaszem  103 
tölgyfa-púposszövő  122 
(tölgy-farkosboglárka)  83 
tölgyfa-sarlósszövő  100 
tölgyfa-sátorosmoly  21 
tölgyfaszender  103 
tölgyfaszitkár  78 
tölgyfaszövő  102 
tölgyfa-tavasziaraszoló  118 
tölgyfa-tavaszibagoly  143 
tölgyfa-zöldbagoly  131 
tölgyfonó karcsúmoly  91 
tölgyfonó tarkamoly  24 
tölgyfúró aranymoly  27 
tölgyfúró sarlósmoly  49 
tölgygöngyölő keskenymoly  19 
tölgygubacsmoly  75 
tölgyhajtás-keskenymoly  20 
tölgyilonca  63 
tölgyjáró karcsúmoly  89 
tölgyjáró tükrösmoly  71 
tölgy-karcsúbagoly  124 
tölgykéreg-törpemoly  9 
(tölgylakó törpearaszoló)  113 
tölgylevélpohók  102 
tölgylevél-sátorosmoly  21 
tölgylevél-sodrómoly  63 
tölgylevél-törpemoly  9 
tölgylevél-tükrösmoly  76 
tölgymakkmoly  75 
(tölgypávaszem)  103 
tölgy-pettyesaraszoló  108 
(tölgy-porcelánbagoly)  129 
tölgyrügyrágó zsákosmoly  38 
tölgysodró horgasmoly  70 
tölgysodró levélmoly  64 
tölgysodró sarlósmoly  54 
tölgysodró tükrösmoly  71 
tölgyszövő karcsúmoly  90 
tölgy-törpearaszoló  113 
tölgy-trapézbagoly  131 
(tömeges vacakbagoly)  137 
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törékeny avarbagoly  124 
(törékeny lápibagoly)  139 
törmelékmoly  88 
török szitkár  78 
törökmeggy-törpemoly  10 
törpeboglárka  83 
(törpe busalepke)  80 
törpe fúrómoly  63 
törpe fűgyökérmoly  96 
törpe ősmoly  5  
(törpe övesbagoly)  144 
törpe pamacsosbagoly  130  
(törpe pamacsosszövő)  130 
törpe sarlósmoly  46 
(törpe szövő)  101 
törpe tollasmoly  57 
törpe vízimoly  97 
(törpe zöldaraszoló)  105 
törpe zöldmoly  45 
törpe zuzmóilonca  94 
Törpemolyfélék  6 
törpesás-aknázómoly  34 
törpeszender  104 
törtsávú sodrómoly  67 
törtvonalas karcsúbagoly  124 
törtvonalas sávosaraszoló  107  
(törtvonalas törpearaszoló)  113 
tőzegáfonya-araszoló  119 
tőzegeper-ezüstmoly  27 
tőzeglápi fűbagoly  139 
[tőzeglápi kéneslepke]  81 
trópusi gyümölcsmoly  93 
trópusi tűzmoly  100 
tujafúró ezüstmoly  26 
tundramoly  72 
turjáni fúrómoly  61 
turjáni horgasmoly  70 
turjáni karcsúmoly  91 
turjáni kormosmoly  99 
turjáni lápimoly  48  
turjáni sárgamoly  60 
turjáni sarlósmoly  53 
turjáni sodrómoly  66 

turjáni tükrösmoly  72 
(tüdőfű-aranybagoly)  132 
tüdőfűbagoly  143  
(tüdőfű-levélbagoly)  143 
tüdőfűrágó zsákosmoly  39 
tükrös busalepke  80 
tükrös gubacsmoly  75 
tülkös szitkár  78 
tündér törpemoly  8 
tündérfürt-araszoló  116 
Tündérmolyfélék  45 
türingiai törpemoly  7 
tüskelábú vándorbagoly  136 
tűszárnyú zöldmoly  45 
tűszárnyú zuzmómoly  15 
tüzes csíkosmoly  31 
tüzes tarkalepke  86 
tüzes tükrösmoly  72 
tüzesszárnyú fényilonca  89 
tüzesszárnyú sarlósmoly  47 
tűztövis-sátorosmoly  21 
 

U, Ú 
u-betűs borzasmoly  49 
újvilági avarmoly  28 
ukrajnai sarlósmoly  51 
ukrajnai zsákosmoly  43 
uráli zsákosmoly  39 
(utánzó dudvabagoly)  141 
útifű-fúrómoly  63 
útifű-keskenymoly  20 
útifű-medvelepke  127 
útszéli zsákhordólepke  15 
uzsai fűgyökérmoly  95 
 

Ü 
(üdezöld araszoló)  106 
ürömaknázó hólyagosmoly  20 
üröm-apróbagoly  132 
ürömaraszoló  119 
ürömfonó sarlósmoly  53 
ürömfúró karcsúmoly  92 
ürömfúró tükrösmoly  68 
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ürömgubacs-tükrösmoly  72 
ürömgyökér-fúrómoly  62 
ürömgyökér-tükrösmoly  72 
ürömhajtás-fúrómoly  61 
ürömlevél-karcsúmoly  90 
ürömmagrágó zsákosmoly  42 
(üröm-mázasbagoly)  132 
ürömrágó bordásmoly  18 
ürömrágó sarlósmoly  53 
ürömrágó tűzmoly  98 
ürömszár-fúrómoly  61 
ürömszövő örvösmoly  51 
ürömszövő tollasmoly  58 
üröm-törpearaszoló  114 
ürömvirág-sárgamoly  62 
ürülékmoly  28 
üvegpettyes álcsüngőlepke  129 
üvegszárnyú tűzmoly  99 
 

V 
vadalma-törpemoly  7 
(vadgesztenye- araszoló)  105 
vadgesztenye-sátorosmoly  23 
vadgesztenye-szigonyosbagoly  133 
vadkörte-törpemoly  7 
vadpaprika-bagoly  131  
vadrépa-laposmoly  37 
vadrózsalevél-törpemoly  7 
vadrózsa-tarkaaraszoló  109 
vakfoltú tükrösmoly  71 
vaksziki karcsúmoly  92 
vaksziki sarlósmoly  52 
varádicsaknázó zsákosmoly  43 
varádicslakó sarlósmoly  47 
varázslófű-lándzsásmoly  44 
(varfűmoly)  67 
varfű-tükrösmoly  67  
varjúháj-pókhálósmoly  23 
varjúháj-szakállasmoly  25 
varjútövis-araszoló  112 
varjútövis-törpemoly  7 
vaskos zsákhordólepke  13 
vastagcsápú díszmoly  32 

vastagcsápú tőrösmoly  11 
Vastagcsápú-molyfélék  32 
vasvirág-csuklyásbagoly  134 
választójeles gyökérfúrómoly  74 
(változatos fűbagoly)  141 
(változékony apróbagoly)  131 
(változékony barkabagoly)  146 
változékony csüngőlepke  79 
változékony dudvabagoly  141 
változékony fenyőaraszoló  110 
változékony fésűsbagoly  146 
változékony fúrómoly  62 
változékony fűbagoly  149 
változékony hegyiaraszoló  110 
változékony őszibagoly  142 
változékony sásbagoly  140 
(változékony szürkearaszoló)  118 
változékony szürkebagoly  147 
változékony tarkaaraszoló  111 
változékony tölgybagoly  143 
(változékony trapézbagoly)  131 
változékony zöldaraszoló  110 
változó sziklaaraszoló  121 
vándor aranybagoly  131 
vándor földibagoly  147 
vándor kertibagoly  145 
vándor rétibagoly  144 
vándoraraszoló  109 
(vándorboglárka)  83 
veronika-őszibagoly  142 
(veronika-tarkalepke)  86 
vesszős busalepke  80 
(vesszős dudvabagoly)  141 
vesszős rétibagoly  144 
vesszős sávosaraszoló  107 
vesszős szövő  126 
(vetemény-földibagoly)  147 
veteménymoly  98 
(vetési bagolylepke)  148 
(vetési fésűsbagoly)  147 
vetési földibagoly  148 
vékonysávú törpearaszoló  113 
vércsíkos sárgamoly  62 
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(vérfű- busalepke)  80  
vérfű-aranybagoly  132 
vérfű-fúrómoly  62 
vérfű-hangyaboglárka  84 
vérfű-levélmoly  63 
vérfű-törpemoly  8 
vérfűrágó törpemoly  7 
vérpettyes csüngőlepke  79 
vérpettyes medvelepke  128 
vérszínű bíbormoly  98 
vértesi csuklyásbagoly  134 
vértesi tollasmoly  57 
vértesi zöldmoly  45  
vértesi zsákosmoly  42 
vértőrágó zsákosmoly  41 
v-foltos aranybagoly  132 
(világos sávosaraszoló)  107 
világos törpearaszoló  114 
világosbarna törpearaszoló  113 
világossárga dudvamoly  99 
világostövű zuzmóbagoly  136 
világosszegélyű földibagoly  149 
világosszürke kertibagoly  146 
villámmintás fűgyökérmoly  96 
villányi télibagoly  144 
villányi tűzmoly  98 
villás fabagoly  142 
viola-tükrösmoly  75 
vízparti tükrösmoly  68 
vonalas apróaraszoló  106 
vonalas busalepke  81 
vonalas fehéraraszoló  121 
(vonalas holdasaraszoló)  117 
vonalas pettyesaraszoló  108 
vonalas törpearaszoló  113 
(vonalkás apróbagoly)  148 
vonalkás araszoló  108 
vonalkás csuklyásbagoly  134 
vonalkás földibagoly  148 
vonalkás hegyiaraszoló  109 
(vonalkás koronafürtbagoly)  129 
vonalkás laposmoly  37 
völgycsillag-laposmoly  36 

vörhenyes csücskösaraszoló  117 
vörhenyes fabagoly  142 
vörhenyes gyapjasszövő   102 
vörhenyes karcsúmoly  91 
vörhenyes levélmoly  64 
vörhenyes nappaliaraszoló  104 
vörhenyes sávosaraszoló  106 
vörhenyes szegfűbagoly  145 
vörhenyes tavaszibagoly  148 
(vörhenyes tölgyaraszoló)  120 
(vörhenyes törpearaszoló)  113 
vörhenyes tükrösmoly  72 
vörös csipkésbagoly  125 
vörös csüngőlepke  79 
vörös fényilonca  89 
vörös karcsúmoly  91 
vörös őszibagoly  142 
vörös rétibagoly  144 
vörös rókalepke  86 
vörös szemeslepke  87 
vörös szitkár  78 
(vörösbarna dudvabagoly)  140 
(vörösbarna sávosaraszoló)  107 
vörösbarna szilfa-lombbagoly  141 
vörösbarna tollasmoly  57  
vöröscsíkos törpearaszoló  112 
vöröses ősmoly  5  
vöröses törpemoly  9 
vöröses zanótaraszoló  115 
vörösfejű gombamoly  16 
vörösfejű őszibagoly  142 
vörösfejű törpemoly  9 
vörösfenyő-aranybagoly  132 
vörösfenyő-ezüstmoly  26 
vörösfenyő-gubacsmoly  74 
vörösfenyő-gyantamoly  73 
vörösfenyő-örvösmoly  51 
vörösfenyő-sodrómoly  66 
vörösfenyő-tobozmoly  74 
vörösfenyő-törpearaszoló  113 
vörösfenyő-tükrösmoly  70 
vörösfenyő-zsákosmoly  41 
(vörösfoltos törpearaszoló)  114 
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vöröshomlokú tőrösmoly  11  
vörösnyakú pihésszövő  101 
vörösnyakú zuzmószövő  128 
vörösrojtú pettyesaraszoló  108 
vörössávos araszoló  107 
vörössávos törpearaszoló  113 
vörössávos vándoraraszoló  108 
vörösszalagos fúrómoly  60 
vörösszélű apróaraszoló  106 
vörösszélű medvelepke  127 
w-betűs csücsköslepke  83  
(w-betűs farkosboglárka)   83 
(w-betűs lepke)  83 
Wocke csövesmolya  13 
 

Z 
zabfűmoly  33 
zabmoly  34 
zanótaknázó fehérmoly  27 
zanótaknázó hólyagosmoly  19 
zanótaknázó zsákosmoly  39 
zanótaraszoló  121 
(zanótboglárka)  84 
zanótlakó sátorosmoly  23 
zanótrágó törpemoly  9 
zanót-sarlósmoly  54  
zanót-törpemoly  9 
zanótszitkár  78 
zanótszövő sarlósmoly  51 
zászpa-törpearaszoló  114 
zebrabagoly  133 
zebramoly  30 
(zefír-boglárka)  84  
zegzugos fűgyökérmoly  96 
zegzugos karcsúbagoly  124 
zegzugos púposszövő  122 
zegzugos tűzmoly  98 
zergevirág-laposmoly  36 
zöld aranybagoly  132 
zöld buckabagoly  139 
(zöld fűbagoly)  139 
zöld hegyibagoly  149 
zöld levélaraszoló  111 

zöld sztyepbagoly  139 
zöld tarkaaraszoló  109 
zöld zuzmóbagoly  136 
(zöldes áfonya-araszoló)  105 
zöldes bronzmoly  18 
zöldes csipkésbagoly  138 
(zöldes földibagoly)  148 
zöldes gyöngyházlepke  85 
zöldes hegyiaraszoló  110 
zöldes páfránybagoly  138 
zöldes pihésszövő  101 
zöldes tavasziaraszoló  118 
zöldes törpearaszoló  112 
(zöldes törpebagoly)  125 
zöldesfehér levélmoly  64 
zöldessárga zsákosmoly  38 
zöldesszürke sarlósmoly  48 
(zöldfényű aranybagoly)  131 
zöldfényű törmelékmoly  18 
zöldfonákú boglárka  83  
(zöldfonákú-lepke)  83 
Zöldmolyfélék  44 
zömök fésűsbagoly  135  
zömök földibagoly  148 
zömök sárgafűbagoly  149 
zörgőbagoly  143 
zörgőszárnyú karcsúmoly  91 
zuzmóevő zsákhordólepke  14 
zuzmóevőmoly  18 
zuzmórágó díszmoly  30 
zuzmórágó faaraszoló  119 
zuzmórágó sarlósmoly  55 
 

ZS 
zsájarágó zsákosmoly  40 
Zsákhordómolyfélék  38 
zsályabagoly  136 
zsályaszövő tükrösmoly  70 
zsálya-tündérmoly  46 
zsellérke-íveltmoly  59 
zsiókamoly  34 
zsiradékmoly  89 
zsírfényű bagoly  135 



258 

(zsírfényű földibagoly)  149 
(zsoltínabagoly)  135 
zsoltina-tükrösmoly  72 

zsoltinavirág-tükrösmoly  72 
zsoltina-zsákosmoly  40  




