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Zbiór podstawowy 

1. barczatka sosnówka 

2. borecznik rudy 

3. borecznik sosnowiec 

4. brudnica mniszka 

5. cetyniec mniejszy 

6. cetyniec większy 

7. choinek szary 

8. chrabąszcz majowy 

9. czterooczak świerkowiec 

10. drwalnik paskowany 

11. guniak czerwczyk 

12. kornik drukarz 

13. kornik ostrozębny 

14. ogłodek brzozowiec 

15. ogrodnica niszczylistka 

16. opiętek dwuplamkowy 

17. osnuja gwiaździsta 

18. poproch cetyniak 

19. przypłaszczek granatek 

20. smolik sosnowiec 

21. smolik znaczony 

22. strzygonia choinówka 

23. szeliniak sosnowiec 

24. zwójka sosnóweczka 

25. zwójka zieloneczka 

 

Zbiór uzupełniający 

1. brudnica nieparka 

2. chrabąszcz kasztanowiec 

3. hurmak olchowiec 

4. igłówka sosnowa (pryszczarek sosnowy) 

5. jesionowiec pstry 

6. kornik drukarczyk 

7. kornik sześciozębny 

8. korowiec sosnowy (rozwałek korowiec) 

9. krytoryjek olchowiec 

10. kuprówka rudnica 

11. listnik zmiennobarwny 

12. miedziak sosnowiec 

13. ogłodek wiązowiec 

14. opaślik sosnowiec 

15. osnuja sadzonkowa 

16. zasnuja świerkowa 

17. owocówka żołędzióweczka 

18. piędzik przedzimek 

19. piędzik siewierak 

20. pochwik (krobik) modrzewiowiec 

21. przezierniki 

22. rębacze (pstry, szary) 

23. rolnica szkółkówka 

24. rolnica zbożówka 

25. rynnica topolówka 

26. rynnica osinówka 

27. rytel pospolity 

28. rytownik dwuzębny 

29. rytownik pospolity 

30. rzemlik osinowiec 

31. rzemlik topolowiec 

 

32. sieciech niegłębek 

33. słonik żołędziowiec 

34. smolik drągowinowiec 

35. smolik szyszkowiec 

36. spuszczel domowy 

37. szarek siwy 

38. szczotecznica szarawka 

39. szyszeń pospolity 

40. płaskowiak zmiennik (ściga dębowa) 

41. ściga fioletowa (zagwoździk fiołkowy) 

42. ściga matowa 

43. ściga lśniąca 

44. trociniarka czerwica 

45. trzpienniki (olbrzym, świerkowiec, sosnowiec) 

46. turkuć podjadek 

47. tycz cieśla 

48. wałkarz lipczyk 

49. wykarczak sosnowiec 

50. zawisak borowiec 

51. zmiennik brudny 

52. zmiennik leszczynowiec 

53. zmorsznik czerwony 

54. zwójka odrośleczka 

55. zwójka pędówka 

56. zwójka żywiczaneczka 

57. żerdzianka sosnówka 

58. jodłowiec krzywozębny 

59. jodłowiec kolcozębny 

60. jodłowiec woroncowa 

61. ogłodek dębowiec 

62. drwionek okrętowiec 

63. kluki (czarny, owalny) 

64. kornik zrosłozębny 

65. zakorki (czarny) 

66. drwalnik paskowany 

67. jeśniak czarny 

68. skośnik tuzinek 

69. białka wierzbówka 

70. zawodnica świerkowa 

 

Zbiór dodatkowy 

71. ogłodek wielorzędowy 

72. bruzdkowiec zachodni 

73. szczapówka bruzdkowana 

74. kurtek mniejszy 

75. wonnica piżmówka 

76. paśnik niszczyciel 

77. paśnik pałączasty 

78. dłużynka dwukropkowa 

79. szarynka iwówka 

80. jątrewka wiklinówka 

81. oszynda leszczynowiec 

82. zdobniki (topolowiec, brzozowiec) 

83. bielojad olbrzymi 

84. osnuja czerwonogłowa 

85. kruszel czarny 

86. szerszeń europejski 

87. ochojniki 


