LEPIDOPTERA (motýli)
charakteristika (obr. 327):
Imaga: Velké složené oči, často se setami mezi jednotlivými ommatidii, ocelli 2, nebo redukovány, mnohočlánková, dlouhá tykadla, různého tvaru (obr. 328), většinou pokryta šupinkami; ústní ústrojí - md obvykle nevyvinuty, jen výjimečně funkční, mx s lacinií redukovanou až chybějící, galea obvykle silně protažená, obě v páru spojeny - tvoří sosák (= haustellum) - příjem tekuté potravy, mx palpy většinou vyvinuty, od 5 článkových (starobylé čeledi) po 1 článkové, až zcela redukované, lb malé, ale většinou dobře vyvinuty lb palpy (nejčastěji 3 článkové) (obr. 329, 331, 332), většinou celé tělo pokryto šupinkami (včetně tykadel, křídel) (obr. 327), prothorax malý, často pouze membranósní (pár patagií = artikulované destičky na dorsu), mesothorax největší, metathorax velký u starobylých skupin, nápadně menší u Ditrysia (u Notodontoidea a Noctuoidea s párem stridulačních a sluchových orgánů), nohy normálně vyvinuté, kráčivé, se šupinkami, někdy redukce - všechny páry u některých samic Psychidae, přední pár u některých Papilionoidea, zadní pár u některých Geometridae, přední tibie obvykle s artikulovanou epiphysis (čištění tykadel ?) (obr. 335), tarsy 5 článkové, 2 drápky, oba páry křídel membranósní, pokryté šupinkami (= makrotrichie) (androconia = šupinky u samců, specializované na odpařování sekretu pachových žlaz) - kresba tvořena jejich pravidelným uspořádáním, jen občas apterní - samice Cossidae, Psychidae, Geometridae, Lymantriidae a Arctiidae, anebo brachypterní; složitější žilnatina u starobylých skupin (obr. 333), redukovaná u odvozených (obr. 334), znaky na žilnatině - diagnostické znaky čeledí i rodů, spojení křídel - několik způsobů; abdomen 10 článkový, pár tympanálních orgánů (obr. 330) na bázi abdominu u Pyraloidea a Geometroidea, cerky nejsou vyvinuty, u samce 9. a 10. segment genitální, u samice - dva typy genitálií: monotrysiální = pohlavní otvor (i dva) za 9. segmentem, ditrysiální = otvor kopulační za 8. segmentem, otvor oviposiční za 9. segmentem. Determinace imág podle znaků dost obtížná, nejlepší podle celkového habitu.
Larvy: Eruciformní (housenky) (např. obr. 337) - většinou fytofágní, jasně odlišena hlava, thorax a 10 článkový abdomen, hlava prognátní nebo hypognátní, silně sklerotizovaná, švy a chaetotaxie hlavy (obr. 336) - diagnostické znaky, ústní ústrojí většinou kousací, ale i modifikace např. u minujících druhů, krátká, většinou 3 článková tykadla, laterální stemmata, 3 páry hrudních končetin, polypódní - na 3. až 6. a na posledním abdominálním segmentu panožky (poslední pár = pošinky), panožka na apexu s "háčky" (obr. 336), redukce počtu panožek (Geometridae) až zcela nevyvinuty (u minujících housenek) 
Kukla (obr. 338, 339): pupa dectica (Zeugloptera, Dacnonympha) - málo sklerotizovaná,
pupa adectica obtecta (ostatní skupiny) - silně sklerotizovaná, často silně pigmentovaná
ZEUGLOPTERA
u nás pouze jedna čeleď
Micropterigidae (chrostíkovníkovití) (obr. 340A, 341A):
Imaga - funkční md - živí se pylem, není vyvinut sosák, 2 ocelli, úzká, tmavě stříbřitá křídla, oba páry s obdobnou žilnatinou, laterální a posteriorní okraje křídel s dlouhými "třásněmi", tibie s nápadnými trny, drobní, denní aktivita;
Larvy - 7 párů panožek, živí se mechem, kukla - dectica
Micropterix sp. 
DACNONYMPHA:
u nás zástupci pouze jedné čeledi
Eriocraniidae (drobnokřídlíkovití) (obr. 340B, 341B):
Imaga - md redukované, bez zubů, ale stále funkční (vyvinuty svaly), vyvinut malý sosák z galeí maxil, ocelli vyvinuty nebo redukovány, oba páry křídel s obdobnou žilnatinou;
Larvy – apódní, minují v listech, kukla - dectica
Eriocrania
MONOTRYSIA
charakteristika:
Imaga: ústní ústrojí - md buď zcela chybí, nebo zachovány jen jejich malé zbytky, sosák relativně malý, lb palpy 2 nebo 3 článkové, tvar obou párů křídel obdobný, žilnatina buď bohatší na obou párech, nebo redukovaná na zadním, nebo redukovaná na obou párech, pohlavní otvor samice jeden (kopulační i ovipoziční) (výjimečně dva) - vždy (i oba) za 9. sternem (resp. na konci 9. sterna)
Hepialidae (hrotnokřídlecovití) (obr. 343):
Imaga - ústní ústrojí zakrnělé, krátká tykadla, ocelli nevyvinuty, nápadně dlouhý abdomen, samice - dva vývody za 9. sternem;
Larvy - v kořenech, stoncích; kukla se pohybuje - pomocí ostnů na zadečku
Korscheltellus lupulinus 
Nepticulidae (= Stigmellidae) (drobníčkovití):
Imaga - naše nejmenší druhy motýlů, sosák velmi krátký až redukovaný,
Larvy - apódní, minují v listech
Stigmattella
Incurvariidae (kovovníčkovití):
Imaga - ocelli nevyvinuty, sosák krátký, zadní křídla zřetelně redukovaná,
Larvy - minují, apódní nebo velmi redukované panožky,
Incurvaria
Adelidae (adélovití):
Imaga - čeleď někdy spojena s Incurvariidae do jedné, nápadně dlouhá tykadla, výrazně delší než tělo
Adela
Tischeriidae:
larvy - minují v listech dubů, redukce noh
Tischeria sp. - larva
DITRYSIA
charakteristika:
Imaga - md zcela chybí, mx vždy s redukovanou nebo zcela chybějící lacinií, vyvinut sosák (hlavně z galeí mx), zadní křídla menší, s redukovanou žilnatinou, samice dva pohlavní vývody - na konci 8. sterna kopulační, na konci 9. sterna oviposiční;
Larvy - diagnostické znaky - chaetotaxie celého těla, hlavové švy
Kukla - pupa adectica obtecta, mimo Cossidae - semilibera

Sesiidae (nesytkovití):
Imaga - mimetizace ostatního hmyzu, hlavně Hymenoptera, mx palpy nápadné, lb palpy úzké, dlouhé, 3 článkové, přední křídla úzká, oba páry aspoň zčásti průhledné, nepokryté šupinkami,
Larvy - minují - stonky trav, kmeny stromů, slabě pigmentované, více méně lysé
Aegeria, Sesia
Gelechiidae (makadlovkovití) (obr. 332):
Imaga - palpy lb velmi dlouhé, se šupinkami, ohnuté srpovitě nahoru, mx palpy výrazné, 4 článkové, většinou v klidu s křídly svinutými okolo těla (na travách)
Larvy - vzácně minují, obvykle na listech a semenech
gen. sp. - imaga
Coleophoridae (pouzdrovníčkovití):
Imaga - mx palpy malé, lb palpy dlouhé, zakřivené, tykadla často robustní, se šupinkami, menší druhy, křídla úzká, abdomen často bez šupinek,
Larvy - mladší instary minují (redukce noh i panožek, ale pošinky zachovány), starší instary si staví schránky z vlastního materiálu
Coleophora
gen. sp. - larva
Yponomeutidae (předivkovití):
Imaga - lb palpy nejsou nápadně dlouhé, přední křídla bílá, s černými tečkami,
Larvy - mladší instary minují, starší trvale v "pavučinových hnízdech" (zápředcích) na stromech a keřích
Yponomeuta
gen. sp. - larva
Tineidae (molovití) (obr. 329B,332):
Imaga - hlava vpředu s nápadnými chlupy, sosák krátký, nebo chybí, křídla velmi úzká (hlavně zadní ve srovnání s jinými čeleděmi), na okrajích s dlouhými setami = "třásněmi"
Larvy - často s vaky nebo zápředky, řada škůdců
Trichophaga, Euplocampus
Cossidae (drvopleňovití) (obr. 342A,B):
Imaga - robustní druhy, zcela redukovaný sosák, nepřijímají potravu, noční, bělaví až šedaví;
Larvy - mohutné md, chodby ve dřevě, i v bylinách, mohou škodit
Cossus, Zeuzera
gen. sp. – larva, kukla - pupa semilibera
Psychidae (vakonošovití):
Imaga - mx palpy redukované až zcela chybí, pohlavní dimorfismus: samice apterní, ve vaku, někdy i redukce tykadel, ústního ústrojí, noh, diagnostické znaky - tvary schránek, samec - křídla široká, tmavá, s více setami než šupinkami - nápadně "chlupatí";
Larvy - vaky, na obou koncích otevřené, vytvořené z různého materiálu z okolního prostředí, panožky redukované
Canephora unicolor - apterní samice
gen. sp. – samci, schránky 
Zygaenidae (vřetenuškovití) (obr. 329A):
Imaga - pestře zbarvená, úzká křídla - skvrnitá, nebo kovově leskle zbarvená, v klidu střechovitě složená, zadní zřetelně menší než přední, zavalité tělo, tykadla vřetenovitá nebo krátce hřebenitá;
Larvy - žlutavé až zelenavé, s černou kresbou, malá hlava, s krátkými setami
Zygaena, Procris
gen. sp. - larva
Tortricidae (obalečovití):
Imaga - palpy mx redukované nebo chybí, lb palpy 3 článkové, se zesíleným posledním segmentem, přední křídla listovitá, široká, charakteristického tvaru, zadní většinou lichoběžníkovitá, v klidu křídla střechovitě složená;
Larvy - v ovoci, ve spředených listech, často škůdci
Cydia pomonella - larva, pupa, imago
Lobesia botrana - larva, pupa, imago
Galleriidae:
Imaga - přední křídla na vnějším okraji vykrojena,
Larvy - živí se voskem v úlech včely medonosné a dalších Hymenoptera, škůdci
Pyralidae (zavíječovití):
Imaga - mx palpy vyvinuté, nohy nápadně dlouhé, zadní křídla trojúhelníkovitá (mediálně rovnoběžná s abdominem), na 1. článku abdominu tympanální orgán, soumračné a noční druhy
Larvy - řada škůdců - zásoby, i v domácnostech, spřádají listy rostlin,
Některé druhy i ve vodě: Nymphula - pod vodou, larva minuje ve vodních rostlinách, Acentropus - larva, kukla a samice pouze ve vodě
Pyralis, Ephestia
Plodia interpunctella - larva, kukla, imago
Acentropus niveus - larva
Crambidae (travaříkovití):
Imaga - někdy chápáni jen jako podčeleď Pyralidae; v klidu křídla svinuta v ruličku okolo těla, barevní, zadní křídla velká (versus Gelechiidae, kde jsou úzká),
Larvy - málo známé, v mechu, v detritu
Crambus
Catalysta lemnata - larva, kukla
Pterophoridae (pernatuškovití):
Imaga - křídla dělená v laloky - přední na dva, zadní na tři, nohy velmi dlouhé a slabé,
Larvy - minují v bylinách, dlouhé panožky
gen. sp.
Lasiocampidae (bourovcovití):
Imaga - sosák redukovaný, mx palpy nevyvinuty, často tělo pokryto nápadně hustými setami, zavalité, pohlavní dimorfismus (samci menší, tykadla dvouhřebenitá);
Larvy - s nápadnými svazky set, někdy uspořádané na bradavkách, některé druhy škůdci
Lasiocampa, Gastropacha, Dendrolimus (pini - borové lesy), Malacosoma (bourovec prsténčivý)
Euthrix potatoria (bourovec trávový) - larva
Bombycidae (bourcovití):
Bombyx mori
Saturniidae (martináčovití) (obr. 349):
Imaga - mx palpy chybí, hřebenitá tykadla, na křídlech různě zbarvená oka, pohlavní dimorfismus, velké, robustní druhy;
Larvy - lysé, nebo s příčnými řadami bradavek s krátkými setami, na stromech
Aglia, Eudia
Endromiidae (strakáčovití):
Imaga - mx palpy chybí, sosák redukovaný, tělo zavalité, výskyt brzo na jaře;
Larvy - na břízách 
Endromis versicolora

následující taxony označovány jako "denní motýli"
Papilionidae (otakárkovití) (obr. 337, 338A, 344):
Imaga - palpy lb dlouhé, „ochlupené“, tykadla štíhlá, paličkovitá, diagnostické znaky na křídelní žilnatině,
Larvy - lysé, na prothoraxu vychlípitelné osmeterium (= žlaznatý útvar)
Papilio machaon - larva, Iphiclides podalirius
Parnasiinae (jasoňovití): Parnasius apollo, Parnasius mnemosyne, Zerynthia polyxena (pestrokřídlec podražcový) 
Pieridae (běláskovití) (obr. 345):
Imaga - bílá nebo žlutá křídla, často s tmavou kresbou, kresba někdy sexuálně dimorfní, epiphysis na tibii není vyvinuta,
Larvy - delší, štíhlé tělo, většinou zelené, s krátkými setami, často škůdci
Aporia crataegi, Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae, Anthocharis cardamines, Colias, Gonepteryx rhamni
Pieris sp. - larva
Lycaenidae (modráskovití) (obr. 347):
Imaga - malé druhy, svrchní strana křídel modrá nebo ohnivě červená, zbarvení často pohlavně dimorfní;
tři skupiny: modrásci, ohniváčci, ostruháčci (jednobarevní, spodní strana křídel nápadně zbarvena)
Larvy - malá, zatažitelná hlava, tělo široké, zploštělé, s jemnými setami
Polyomnatus, Lycaena
gen. sp. - larva
Nymphalidae (babočkovití) (obr. 338B, 346):
Imaga - zkrácené přední nohy, různé typy, ale shodné základní schema kresby na křídlech, většinou nápadné zbarvení;
Larvy - batolci: lysé, tělo dopředu i dozadu zúžené, dva výrůstky na hlavě, babočky: tělo válcovité, s trnovitými výběžky, často i větvenými
babočky: Vanessa cardui (b. bodláková), Nymphalis, Araschnia, Aglais urticae, Apatura (barvoměnka), Inachis io - larva
bělopásci: Limenitis
perleťovci: na rubu křídel perleťové skvrny
hnědásci: podobní perleťovcům, Melitaea
Satyridae (okáčovití):
Imaga - přední nohy zakrnělé, jedna nebo několik kulatých nebo oválných skvrn (= ok) na obou stranách křídel, hnědaví až černí, v klidové poloze - krycí zbarvení;
Larvy - většinou lysé, konec těla nápadně zúžený
Erebia (horský), Maniola
Hesperidae (soumračníkovití):
Imaga - malé druhy, zavalité tělo, tykadla kyjovitá, složené oči velké, dobří letci, u báze tykadla skupina štětinek, křídla v klidové poloze namířena šikmo dolů;
Larvy - podobné modráskům (tělo široké, zploštělé, s jemnými setami, malá hlava)
Adopaea, Carcharodon
Drepanidae (srpokřídlecovití):
Imaga - široká křídla, úzký abdomen, charakteristický srpovitý obrys předního okraje předních křídel;
Larvy - abdominální panožky redukovány jen na jeden pár na 6. segmentu, pošinky nejsou vyvinuty
Platypterix
Geometridae (píďalkovití) (obr. 330C, 348):
Imaga - malé až středně velké druhy, úzký abdomen, široká křídla, v klidu ploše rozložena do stran, velká tvarová a barevná variabilita, samice často apterní
Larvy - na abdominu vyvinuty panožky na 6. segmentu a pošinky, řada druhů škůdci
Abraxas, Geometra, Biston betularius
Sphingidae (lišajovití) (obr. 350):
Imaga - robustní tělo, pevná, úzká přední křídla delší, zadní křídla kratší, nápadně dlouhý sosák - sání za letu, většinou noční;
Larvy - na abdominu rohovitý výrůstek (8. segment), lysé, často velmi pestře zbarvené, nápadné i tvarově, lišaji a dlouhozobky
Acherontia atropos (smrtihlav), Sphinx ligustri, Macroglossum
Hyles euphorbiae - larva
Manduca sexta - larva
Notodontidae (hřbetozubcovití) (obr. 351):
Imaga - středně velká, zbarvením splývají s okolím, zavalitější tělo, thorax s nápadnými setami, hřbetozubci - většinou na zadních křídlech v klidové poloze zubovitý výběžek;
Larvy - naopak nápadné, často s hustými setami, bizarní tvary
hřbetozubci - larva nápadně „hrbatá“
vztyčnořitky
hranostajníci - Cerura vinula - larva: pošinky = tenké, niťovité výrůstky
Furcula bifida - larva
Thaumatopoeidae (bourovčíkovití):
Imaga - zavalitější tělo, středně velké druhy, samice na apexu abdominu oddělitelný trs šupinek, kterým pokrývají vajíčka
Larvy - žahavé chlupy, u lidí - alergie
Thaumatopoea - imago, larva 
Amatidae (= Syntomidae = Ctenuchiidae) (běloskvrnáčovití):
Imaga - u nás jen dva druhy, zavalité tělo, křídla užší, tykadla niťovitá, nápadná charakteristická kresba na křídlech, výskyt – časné jaro
Amata (= Syntomis) phaegea (běloskvrnáč pampeliškový)
Lymantriidae (bekyňovití):
Imaga - robustní tělo, zbarvení bělavé až šedavé, křídla často s kresbou tmavších, klikatých příček, sosák v různém stupni redukovaný, samice větší, samci nápadněji hřebenitá tykadla;
Larvy - méně až více nápadně „chlupaté“, bekyně - hvězdicovité sety na bradavkách, štětconošci – sety ve štětičkách, většinou různobarevných, řada škůdců
Lymantria dispar, Lymantria monacha, Orgia antiqua - samice apterní
Lymantria dispar (bekyně velkohlavá) - larva
Penthophera morio (smutník jílkový) - larva
gen. sp. - larva
Arctiidae (přástevníkovití) (obr. 330B):
Imaga - noční, pestře zbarvené druhy, robustní tělo;
Larvy – s hustými a dlouhými setami
Arctia caja
Noctuidae (= Phalenidae) (můrovití) (obr. 330A, 338C):
Imaga - malá až velká, většinou ne nápadně zbarvená, přední pár křídel - ochranné zbarvení, kresba charakteristická - kruhová + ledvinitá + čípkovitá skvrna a několik příčných linií;
Larvy - většinou lysé, nebo s řídkými setami, válcovité tělo, šedé až černavé zbarvení, řada škůdců
Agrotinae (osenice) - škody na kulturních travinách
Plusiinae - Plusia gamma - škůdci
Catocalinae (stužkonosky) - zadní křídla s nápadnou kresbou
(Mamestra brassicae - známý škůdce)
Catocala sp. - larva



