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Ümüt Çınar

|

Hexapoda – altıayaqlılar, altı ayaqlılar
Insecta [sensu lato / eski] – cücülər ҹүҹүлəр , həşəratlar
Entognatha – gizliçənəlilər, gizli çənəlilər, еntoqnatlar
COLLEMBOLA – ayaqquyruqlular, ayaqquyruqlar, kollembolalar
Sminthurus viridis – yaşıl simintur
PROTURA – bığcıqsızlar, bığsızlar, proturalar
DİPLURA – yabaquyruqlular, ikiquyruqlular, iki quyruqlular, çəngəlquyruqlar, diplurlar
Campodeidae – kampodeidler
Japygidae – yapıgidler
Ectognatha – açıqçənəlilər
Insecta [sensu stricto / yeni] – cücülər, həşəratlar, həşərat, əsl həşərat
Apterygota – ilkinqanadsızlar, ilk qanadsızlar
ARCHAEOGNATHA
mikrokorifiyalar

(Microcoryphia)

–

qılquyruqlular,

qılquyruqlar,

ZYGENTOMA (Thysanura) – pulcuqlular, tizanurlar, tizanurlular
Lepismatidae – pulcuqlular, kitab cücüləri
Lepisma – pulcuqlu
Lepisma saccharina – şəkər pulcuqlusu
Thermobia domestica – ev trombiyası
Dicondylia (Zygentoma + Pterygota) – dikondiliyalar
Pterygota – qanadlılar, qanadlı həşəratlar
Palaeoptera (Ephemeroptera + Odonata) – qədimqanadlılar, qədim qanadlılar
Hemimetabola – natamam mеtamorfozlular
Diaphanopterodea or Paramegasecoptera – diafanopterodlar
EPHEMEROPTERA – gündəcələr
üye − gündəcə, birgünlük böcək
Ephemera vulgata − adi gündəcə
ODONATA − iynəcələr
üye − iynəcə ијнəҹə, iynəcə cırcırama, cırcırama-2

qədimçənəlilər,
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Zygoptera – bərabərqanadlı iynəcələr, bərabərqanadlılar, düzqanadlı iynəcələr
Anisoptera – müxtəlifqanadlı iynəcələr, müxtəlifqanadlılar
Anax imperator – imperator iynəcəsi, imperator iynəcə
Cordulegastridae – korduleqastralar fəsiləsi
Libellula depressa – yastı iynəcə
Neoptera – yеni qanadlılar, yеniqanadlılar
Polyneoptera – polineopteralar
Orthopteroidea – düzqanadlıkimilər, ortoptеroidlər
EMBIOPTERA – embilər
Embia tartara – Türküstan embisi
Embia major – nəhəng embi
NOTOPTERA –
Grylloblattodea – tarakansisəklər, yüyürüksisəklər, qriloblattidlər
Mantophasmatodea – mantofazmidlər
Plecoptera – baharçılar
Filipalpia – sap palplılar
Setipalpia – nazik palplılar
ORTHOPTERA (Saltatoria) – düzqanadlılar
Saltatoria – sıçrağanlar
Ensifera – uzunbığcıqlılar
Grylloidea – sisəkkimilər, sisəklər yarımdəstəsi
Gryllotalpidae – danadişilər, danadişilər
Gryllotalpa – danadişi
Gryllotalpa gryllotalpa – adi danadişi, danadişi* (Nahçıvan), dаnаbırnı* (Nahçıvan), buzovburnu*
Gryllotalpa unispina — təkçıxıntılı danadişi, birçıxıntılı danadişi
Gryllidae – sisəklər
üye – sisək
Acheta domesticus – ev sisəyi
Gryllus campestris – tarla sisəyi
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Melanogryllus desertus – çöl sisəyi
Modicogryllus bordigalensis – Bordo sisəyi
Tettigonioidea – şalakimilər, şalalar yarımdəstəsi
Tettigoniidae – şalalar
üye – şala шала, şala cırcırama шала ҹырҹырама
Isophya schneideri – Qafqaz izofisi
Poecilimon geoktschajcus –Göyçay şalası
Decticus albifrons – qaşqa şala
Decticus verrucivorus – boz şala
Medecticus assimilis – medektikus sisəyi
Tettigonia caudata – uzunquyruq şala
Tettigonia viridissima – yaşıl şala, yaşıl şala çəyirtkə, yaşıl çəyirtkə, uzunquyruq şala
Caelifera – qısabığcıqlı düzqanadlılar
Acridoidea – çəyirtkəkimilər
Acrididae – əsl çəyirtkələr, çəyirtkələr чəјирткəлəр
Heteracris pterosticha (Thisoicetrinus pterostichus) – bostan çəyirtkəsi
Calliptamus italicus – İtaliya çəyirtkəsi
Calliptamus turanicus – Turan çəyirtkəsi
Anacridium aegyptium – Misir çəyirtkəsi
Schistocerca gregaria – səhra çəyirtkəsi, Afrika çəyirtkəsi
Oedipoda schochi – Şoxi çəyirtkəsi
Locusta migratoria – köçəri çəyirtkə, bostan çəyirtkəsi
Locusta migratoria migratoria – Asiya köçəri çəyirtkəsi, Asiya çəyirtkəsi
Locusta migratoria migratorioides – Afrika köçəri çəyirtkəsi
Gomphocerus sibiricus – Sibir çəyirtkəsi
Stauroderus scalaris – tündqanad çəyirtkə
Stenobothrus lineatus – qalınbaşlı çəyirtkə
Dociostaurus maroccanus – Mərakeş çəyirtkəsi
Dociostaurus kraussii [Rus. атбасарка] – atbasar
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Tridactyloidea – üçbarmaqlılar
Phasmatodea (Spectra) – çöpcələr, çöpcüklər, çöpşəkillilər, göstərmələr, yarpaqgörkəmlilər
üye – çöpcə, çöpcük, göstərmə
Baculum ussurianum – Ussuriya çöpcəsi
Sceptrophasma bituberculatum (Azərbaycanda yayılmış yeganə növdür) –
Aruanoidea grubaneri – malay çöpcəsi
Carausius morosus – hind çöpcəsi
Phyllium – yarpaqbədən
DERMAPTERA (Dermatoptera) – dəriqanadlılar, dəri qanadlılar, qulağagirənlər
üye – qulağagirən, gildan
Hemimerina (Hemimerida) – hеmimеridlər
Labidura riparia – sahil qulağagirəni
Forficula auricularia – adi qulağagirən
DICTYOPTERA – tarakankimilər
Mantodea – dəvədəlləyilər
üye – dəvədəlləyi
Mantis religiosa – adi dəvədəlləyi
Blattaria – tarakankimilər, tarakanlar, yüyürüklər
üye – tarakan, yüyürük, mətbəx böcəyi
Alluaudellina cavernicola – mağara tarakanı
Blattella germanica – kürən tarakan, kürən yüyürük, Alman tarakanı
Blattella asahinai – Asiya tarakanı
Ectobius – meşə tarakanı
Supella longipalpa – Afrika tarakanı
Prosoplecta semperi – Filippin tarakanı
Pycnoscelus surinamensis – Surinam tarakanı
Blatta orientalis – qara tarakan, qara yüyürük
Blatta lateralis (Shelfordella lateralis, Shelfordella tartara) – Türküstan tarakanı
Periplaneta americana – Amerika tarakanı
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Periplaneta australasiae – Avstraliya tarakanı
Cryptocercus relictus – relikt tarakan
Isoptera – termitlər
üye – termit, sarı qarışqa
Anacanthotermes turkestanicus – Türküstan termiti
Parametabola (Paraneoptera) – paraneopteralar
ZORAPTERA – zorapterlər
Hеmiptеroidеa – hеmiptеroidlər və ya yarımsərtqanadlıkimilər
PSOCOPTERA (Copeognatha) – otyeyənlər, quruotyеyənlər, quru ot yеyənlər
Liposcelis divinatorius – kitab biti
Trogium pulsatorium – toz biti, tozbiti
PHTHIRAPTERA (Parasita : Mallophaga + Anoplura) – lələkyeyənlər, tükyeyənlər
Mallophaga (Amblycera + Ischnocera + Rhyncophthirina)– lələkyеyənlər
Menopon gallinae – toyuq menaponu
Trichodectidae – tükyeyənlər
Bovicola bovis – öküz lələkyеyəni
Anoplura – bitlər
Haematopinus suis – donuz biti
Haematopinus asini – uzunqulaq biti
Haematopinus eurysternus – öküz biti
Linognathus setosus (Linognathus piliferus) – it biti
Pediculus humanus – insan biti
Pediculus humanus humanus – insanın paltar biti, paltar biti
Pediculus humanus capitis – insanın baş biti, baş biti
Pthirus pubis – qasıq biti
Condylognatha (Thysanoptera + Hemiptera) –
THYSANOPTERA – saçaqlıqanadlar, saçaqlı qanadlılar, qovuqayaqlılar, tripslər
Terebrantia – yumurtaqoyan tripslər, yumurtaqoyanlar
Aeolothripidae – aolotripidlər
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Thripidae – tripidlər
Frankliniella occidentalis – qərb çiçək mənənəsi (sic)
Thrips palmi – palma tripsi
Thrips tabaci – tütün tripsi
Tubulifera – boruquyruq tripslər, boruquyruqlar
Phlaeothripidae – boruquyruqlular, floeotripidlər
Haplothrips tritici – buğda tripsi
HEMIPTERA (Homoptera + Heteroptera) – yarımsərtqanadlılar
Homoptera (Sternorrhyncha + Auchenorrhyncha) – bərabərqanadlılar, xortumlu bərabərqanadlılar
Sternorrhyncha (Plantisuga) – xortumboyunlar
Psylloidea – yarpaq birələri, yarpaqbirələri
üye – yarpaq birəciyi (çvr. < Rus. листоблошка), yarpaq birəsi
Aphalaridae – afalaridlər (< Rus. афалариды)
Carsidaridae – karsidaridlər (< Rus. карсидариды)
Liviidae – lividlər (< Rus. ливииды)
Psyllidae – ballıcalar, yarpaq birələri, psillidlər
Psylla – ballıca (çvr. < Rus. медяница)
Cacopsylla mali (Psylla mali) – alma ballıcası
Cacopsylla pyricola (Psylla pyricola) – armud ballıcası
Cacopsylla pruni (Psylla pruni) – gavalı ballıcası
Euphyllura olivina – zeytun ballıcası
Triozidae – triozidlər (< Rus. триозиды)
Aleyrodoidea – ağqanadlar
Aleyrodidae – ağqanadlar, ağqanadlılar, aleyrodidlər
üye – ağqanad, ağqanadlı (çvr. < Rus. белокрылка)
Trialeurodes vaporariorum – istixana ağqanadlısı, oranjereya ağqanadı
Dialeurodes citri – sitrus ağqanadı, sitrus ağqanadlısı
Aleurocanthus woglumi – qara sitrus ağqanadlısı
Aleurothrixus floccosus – tüklü ağqanadlı
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Bemisia tabaci – tütün ağqanadlısı, pambıq ağqanadlısı
Aleyrodes proletella – kələm ağqanadlısı
Aleyrodes fragariae – çiyələk ağqanadlısı
Coccoidea – koksidlər, yastıcalar, çanaqlı yastıcalar, yastıcalar və çanaqlı yastıcalar
Porphyrophora polonica – polyak koşenil yastıcası
Porphyrophora hamelii – Qafqaz koşenil yastıcası
Icerya purchasi – Avstraliya novlu yastıcası, şırımlı Avstraliya yastıcası
Dactylopius coccus – koşenil yastıcası
Diaspididae – çanaqlı yastıcalar, qalxanlı yastıcalar
Parlatoria oleae – bənövşəyi çanaqlı yastıca, bənövşəyi yastıca
Parlatoria ziziphi – qara çanaqlı yastıca
Leucaspis pusilla – adi şam çanaqlı yastıcası, şam çanaqlı yastıcası
Lepidosaphes ulmi – alma vergülvari çanaqlı yastıcası, vergülvari çanaqlı yastıcası, alma vergülşəkilli
çanaqlı yastıca
Lepidosaphes gloverii – çubuqvari çanaqlı yastıca, çubuqşəkilli çanaqlı yastıca
Lepidosaphes ficus – əncir vergülvari çanaqlı yastıcası
Lepidosaphes granati – nar vergülvari çanaqlı yastıcası
Cornuaspis beckii – narınc vergülvari çanaqlı yastıcası
Unaspis evonymi – gərməşov çanaqlı yastıcası
Unaspis citri – portağal qalxanlı yastıcası
Unaspis yanonensis – şərq sitrus qalxanlı yastıcası
Aulacaspis rosae – qızılgül çanaqlı yastıcası
Chionaspis furfura – xallı yastıca, pulcuqlu yastıca
Pseudaulacaspis pentagona – tut çanaqlı yastıcası
Carulaspis minima – tuya çanaqlı yastıcası
Carulaspis visci – Avropa ardıc çanaqlı yastıcası
Carulaspis juniperi – sərv çanaqlı yastıcası
Adiscodiaspis tamaricicola – ağ yulğun (tamariks) çanaqlı yastıcası
Chrysomphalus dictyospermi – qəhvəyi çanaqlı yastıca, qəhvəyi yastıca
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Kuvanaspis howardi – yumşaq bambuk çanaqlı yastıcası
Aonidiella citrine – sarı çanaqlı yastıca
Aonidiella aurantii – qırmızı yastıca
Aspidiotus nerii – oleandr çanaqlı yastıcası
Aspidiotus destructor – dağıdıcı çanaqlı yastıca
Epidiaspis leperii – qırmızı armud çanaqlı yastıcası
Tecaspis prunorum – gavalı çanaqlı yastıcası
Tecaspis asiatica – Asiya çanaqlı yastıcası
Diaspidiotus slavonicus – qabarıq çanaqlı yastıca
Diaspidiotus pyri – sarı armud çanaqlı yastıcası
Diaspidiotus gigas – ? qovaq çanaqlı yastıcası
Diaspidiotus ostreaformis – yalançı Kaliforniya çanaqlı yastıcası (çvr. < Rus. ложнокалифорнийская
щитовка)
Diaspidiotus caucasius – Qafqaz qovaq çanaqlı yastıcası, qovaq yastıcası
Diaspidiotus perniciosus – Kaliforniya çanaqlı yastıcası
Diaspidiotus marani – gavalı yastıcası
Diaspidiotus prunorum – Turan çanaqlı yastıcası
Salicicola kermanensis – İran qovaq çanaqlı yastıcası
Diaspis echinocacti – kaktus çanaqlı yastıcası
Lopholeucasris yaponica – yapon çubuqşəkilli çanaqlı yastıcası
Aonidia lauri – adi dəfnə çanaqlı yastıcası
Coccidae – yalançı çanaqlı yastıcalar, koksidlər
Ceroplastes japonicus – mumlu yapon yalançı yastıcası
Ceroplastes rusci – əncir mumlu yalançı qalxanlı yastıcası
Coccus hesperidum – yumşaq yalançı çanaqlı yastıca
Parasaissetia nigra – qara yalançı qalxanlı yastıcası
Parthenolecanium corni – akasiya yalançı çanaqlı yastıcası
Parthenolecanium persicae – şaftalı yalançı çanaqlı yastıcası, şaftalı yastıcası
Physokermes hemicryphus – kiçik küknar yalançı çanaqlı yastıcası
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Physokermes piceae – böyük küknar yalançı çanaqlı yastıcası
Pulvinaria floccifera – uzunsov çanaqlı yastıca, uzunsov çay yastıcası
Saissetia oleae – zeytun yalançı qalxanlı yastıcası, zeytun yalançı çanaqlı yastıcası
Sphaerolecanium prunastri – gavalı yalançı çanaqlı yastıcası
Kermes – qırmızböcəyi (< Türkçe kırmızböceği)
Kerriidae – lak yastıcaları
Kerria lacca – lak yastıcası
Pseudococcidae – unlu yastıcalar
üye – unlu yastıca (çvr. < Rus. мучнистый червец)
Planococcus citri – tənək unlu yastıcası, unlu tənək yastıcası MT, üzüm unlu yastıcası, unlu yastıca
Planococcus ficus [Planococcus vitis] – üzüm unlu yastıcası
Pseudococcus citriculus – şərq unlu yastıcası
Pseudococcus comstocki – Komstok yastıcası
Pseudococcus longispinus – codtüklü yastıca
Pseudococcus gahani – sitrus unlu yastıcası
Phylloxeroidea (Phylloxeridae + Adelgidae) –
Phylloxeridae – fillokseralar, fulleksera fəsiləsi
Daktulosphaira vitifoliae – üzüm fillokserası, filloksera
root form – yarpaq fillokserası
leaf form – kök fillokserası
Adelgidae – xermeslər
Pineus cembrae – Sibir xermesi
Pineus orientalis – şərq xermesi
Pineus pineoides – küknar qabıqaltı xermesi
Pineus pini – şam xermesi
Pineus strobi – Veymutov şamı xermesi
Adelges lapponicus – tezyetişən xermes
Adelges laricis – küknar-qara şam tezyetişən xermesi
Adelges tardoides – küknar-qara şam gecyetişən xermesi
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Adelges tardus – küknar gecyetişən xermesi
Aphrastasia pectinatae – qonur küknar-ağ şam xermesi
Cholodkovskya viridana – yaşılımsov xermes
Cholodkovskya viridula – qara şam qabıqaltı xermesi
Dreyfusia nordmannianae – Qafqaz küknar-ağ şam xermesi
Dreyfusia piceae – ağ şam gövdə xermesi
Gilletteella cooleyi – Kuli xermesi
Sacchiphantes abietis – sarı xermes
Sacchiphantes viridis – yaşıl xermes
Aphidoidea – mənənələr
üye – mənənə мəнəнə
Aphididae – əsl mənənələr, mənənələr
Aphis abbreviata – mürdəşər mənənəsi
Aphis althaeae – bəlqəmotu yaşıl mənənəsi
Aphis catalpae – katalpa mənənəsi
Aphis craccivora (Aphis robiniae) – akasiya mənənəsi
Aphis cytisorum (Aphis laburni) – nəfəsotu mənənəsi
Aphis evonymi – gərməşov mənənəsi
Aphis fabae – çuğundur mənənəsi
Aphis farinosa – söyüd mənənəsi
Aphis gossypii – bostan mənənəsi бостан мəнəнəси, pambıq mənənəsi
Aphis grossulariae – motmotu mənənəsi
Aphis nerii – oleandr mənənəsi
Aphis pomi – alma yaşıl mənənəsi, yaşıl alma mənənəsi MT, alma mənənəsi
Aphis punicae – nar mənənəsi
Aphis ruborum – böyürtkən mənənəsi
Aphis rumicis – əvəlik mənənəsi
Aphis salviae – sürvə mənənəsi
Aphis sambuci – gəndalaş mənənəsi
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Aphis schneideri – kiçik qarağat mənənəsi
Aphis umbrella – əməköməci mənənəsi
Aphis urticata – gicitkən mənənəsi
Aphis verbasci – sığırquyruğu mənənəsi
Aphis viburni – başınağacı qara mənənəsi
Hyalopterus pruni – gavalı mənənəsi
Rhopalosiphum maidis – qarğıdalı mənənəsi, yaşıl qarğıdalı mənənəsi
Rhopalosiphum nymphaeae – suzanbağı mənənəsi
Rhopalosiphum padi – adi meşə gilası mənənəsi
Acyrthosiphon gossypii – böyük pambıq mənənəsi
Acyrthosiphon pisum – noxud mənənəsi
Brachycaudus (Appelia) prunicola – zolaqlı şaftalı mənənəsi
Brachycaudus (Acaudus) divaricatae – alça mənənəsi
Brevicoryne brassicae – kələm mənənəsi
Diuraphis noxia – arpa mənənəsi
Lipaphis erysimi – xardal mənənəsi
Macrosiphum rosae – qızılgül mənənəsi
Macrosiphum euphorbiae – böyük kartof mənənəsi
Megoura viciae – lərgə mənənəsi
Myzus (Nectarosiphon) persicae – yaşıl şaftalı mənənəsi, şaftalı mənənəsi, tütün mənənəsi, tənbəki
mənənəsi
Myzus (Myzus) cerasi – albalı mənənəsi
Sitobion avenae – böyük taxıl mənənəsi
Panaphis juglandis – qoz iri mənənəsi
Eriosomatinae (Eriosomatidae, Pemphigidae) – penfiqi fəsiləsi
Eriosoma lanigerum – qanlı mənənə
Tetraneura caerulescens – qarağac mənənəsi
Cinara cupressi – sərv mənənəsi
Glyphina betulae – tozağacı mənənəsi
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Auchenorrhyncha (Cicadinea) – xortumdöşlər, cırcıramakimilər
üye – cırcırama-1 цикада
Hyalesthes obsoletus – sarmaşıq sisəyi
Membracidae – qozbellər
üye – qozbel (çvr. < Rus. горбатка)
Centrotus cornutus – adi qozbel
Cicadellidae – cırcıramacıqlar
üye – cırcıramacıq (çvr. < Rus. цикадка), sisək
Aphrodes bicinctus – yonca sisəyi
Cicadella viridis – yaşıl cırcıramacıq
Macrosteles laevis – altınöqtəli sisək
Cicadidae – oxuyan cırcıramalar
Cicada orni – göyrüş cırcıraması
Cyclochila australasiae – Avstraliya cırcıraması
Lyristes plebejus (Tibicen plebejus) – adi cırcırama
Magicicada septendecim – onyeddiillik cırcırama, 17 illik cırcırama
Aphrophoridae – qovuqlu cırcıramalar
Coleorrhyncha or Peloridiomorpha – peloridinlər
Peloridiidae – peloridinler
Heteroptera – taxtabitilər, yarımsərtqanadlılar
Cryptocerata [aquatic bugs] – gizli bığcıqlılar
Gymnocerata [terrestrial bugs] – sərbəst bığcıqlılar
Gerridae (Halobatidae) – suölçənlər
üye – suölçən (çvr. < Rus. водомерка)
Gerris lacustris – gölməçə suölçəni
Hydrometridae – çubuqşəkilli suölçənlər
Corixidae – avarçəkənlər
üye – avarçəkən (çvr. < Rus. гребляк)
Nepidae – su əqrəbləri
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Nepa cinerea – su əqrəbi
Notonectidae – subitləri
Notonecta glauca – subiti
Cimicidae – yataq taxtabitiləri
Cimex lectularius – taxtabiti, yataq taxtabitisi
Miridae – korçalar, ot bağacıqları
üye – korça (çvr. < Rus. слепняк < слепой «kor»)
Adelphocoris lineolatus – yonca bağacığı, yonca taxtabitisi
Lygus pratensis – çəmən bağacığı, çəmən taxtabitisi, tarla bağacığı
Orthotylus flavosparsus – yaşıl yonca taxtabitisi
Polymerus cognatus – çuğundur bağacığı, çuğundur taxtabitisi, çuğundur qalxanlısı
Trigonotylus ruficornis – taxıl taxtabitisi
Tingidae – qırçınlılar
üye [кружевница] – qırçınlı
Stephanitis pyri – armud bağacığı, armud taxtabitisi, meyvə taxtabitisi
Reduviidae [хищнец] – yırtıcılar
Triatominae – üçatomlu birələr (çvr. < Rus. триатомовые клопы)
Triatoma infestans – öpüş birəsi, üçatomlu birə {http://virtualaz.org}
üye – qabıqaltı (çvr. < Rus. подкорник)
Alydidae – alididlər
Coreidae [краевик, ромбовик] – rombvarilər
Lygaeidae [наземник] – torpaq taxtabitiləri
Aellopus atratus – xiyar bağacığı
Piesma quadrata – tərə taxtabitisi
Acanthosomatidae [древесные щитники] –
Cydnidae [земляные щитники] – yer qalxancıqlıları
Pentatomidae [настоящие щитники] – qalxancıqlılar, qalxancıqlar, pentatomidlər
Aelia – eliya
Aelia acuminata – sivribaş bağacıq, şişbaşlı eliya
14

15
Aelia rostrata – burunlu eliya, şişovurd eliya
Aelia virgata – əlvan eliya
Halyomorpha halys – mərmər bağacığı
Carpocoris fuscispinus –
Carpocoris purpureipennis –
Dolycoris baccarum – giləmeyvə taxtabitisi
Apodiphus amygdali – badam taxtabitisi
Nezara viridula – yaşıl nezara
Eurydema ventrale – bəzəkli kələm bağacığı, kələm taxtabitisi
Eurydema oleracea – raps taxtabitisi
Scutelleridae [щитники-черепашки] – qalxancıqlı bağacıqlar
Eurygaster – bağacıq (çvr. < Rus. черепашка)
Eurygaster integriceps – zərərli bağacıq, ziyankar bağacıq
Eurygaster testudinaria – rütubətsevən bağacıq
Eurygaster maura – mavr bağacığı, taxıl bağacığı
Eurygaster austriacus – Avstriya bağacığı
Endopterygota (Holometabola, Metabola, Oligoneoptera) – tam mеtarmorfozlular, tam çevrilmə ilə
inkişaf edən cücülər
Elytrophora (Pancoleoptera, Coleopteria, Colеoptеroidеa) – kolеptoroidlər və ya sərt qanadlıkimilər
STREPSIPTERA – yelpikqanadlılar, yеlpik qanadlılar
COLEOPTERA – sərtqanadlılar, böcəklər
üye [жук / beetle] – böcək бөҹəк
Archostemata / Glomeromycota (Cupedoidea + Micromalthoidea) – arxostemat [yarımdəstəsi]
Myxophaga (Lepiceroidea + Sphaeriusoidea) – miksofaqa [yarımdəstəsi]
Adephaga (Caraboidea + Dytiscoidea + Gyrinoidea + Haliploidea) – ətyeyən böcəklər [yarımdəstəsi],
ətyeyənlər, cücüyeyən böcəklər
Carabidae – vızıldaq böcəkləri, karabid böcəklər, karabidlər
Carabinae – qaçağanlar-1, əsl karabidlər, haflar-2 (www.ecostyle.az)
Calosoma – qəşəng böcək (çvr. < Rus. красотел)
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Calosoma sycophanta – iyli qəşəng böcək, qəşəng böcək
Calosoma inquisitor – kiçik qəşəng böcək
Carabus [жужелица] – qaçağan гачаған (çvr. < Rus. бегун < бегать «qaçmaq»), karabus (< Rus.
карабус)
Carabus caucasicus – Qafqaz ilbizyeyən fışqırdanı, Qafqaz karabusu
Carabus talyschensis talyschensis (Carabus clypeatus talyschensis) – talış üçpərli qaçağanı, üçpərli
talış qaçağanı MT, üçpərli talış çapağanı MT
Carabus auratus – qızılı böcək-2
Cicindelinae – çapağanlar, qaçağanlar-2
çapağan чапаған (çvr. < Rus. скакун < скакать «çapmaq»)
Cicindela campestris – tarla çapağanı, tarla qaçağanı
Megacephala euphratica – Fərat çapağanı
Bembidion bracculatum – Himalay vızıldaq böcəyi
Harpalus calceatus – darı böcəyi
Zabrus – taxıl böcəkləri
Zabrus tenebrioides – taxıl böcəyi
Dytiscidae [плавунец] – üzər böcəklər, üzərlər
Dytiscus – üzər böcək, üzər böcəyi
Gyrinidae [вертячка] – fırlanğıc böcəkləri, hərləncik böcəklər, xırda su böcəkləri
Haliplidae [плавунчик] –
Polyphaga (Staphyliniformia + Scarabaeiformia + Elateriformia + Bostrichiformia + Cucujiformia) –
hərşeyyeyən böcəklər
Hydrophilidae – susevərlər, susevər böcəklər
Hydrophilus – susevər (çvr. < Rus. водолюб)
Hydrophilus piceus – böyük qara susevər
Hydrochara caraboides – kiçik susevər
Histeridae – histeridlər
üye [карапузик] – koppuş, pompuş § Koppuş прил. разг. 1. пухлый, пухленький. Koppuş əllər
пухлые руки 2. толстенький. Koppuş uşaq толстенький ребенок
Sphaeritidae [таѐжники, шаровики] –
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Leptodirus hochenwartii – mağara böcəyi
Platypsyllus castoris – qunduz birəsi
Silphidae – cəsəd yeyənlər, cəsəd yeyən böcəklər, ölüyeyənlər
üye [мертвоед] – cəsəd yeyən, ölüyeyən, cəmdəkyeyən
Nicrophorus vespillo – məzar böcəyi, məzarböcəyi (çvr. < Rus. могильный жук)
Staphylinidae – yırtıcı böcəklər (çvr. < Rus. жуки-хищники), yırtıcılar, stafilinidlər
Geotrupidae [навозники-землерои, навозники] –
üye [навозник] – peyinböcəyi, peyin böcəyi, peyinqurdu
Passalidae [Сахарные жуки] – şəkər böcəkləri
üye – şəkər böcəyi
Lucanidae [рогачи] – buynuzlu böcəklər, maral böcəklər
Lucanus cervus – maral böcəyi, maral böcək, qayçılı cücü
Scarabaeidae [пластинчатоусые] – lövhəbığ böcəklər, yastıbığcıqlılar
Scarabaeinae – peyin böcəkləri
Scarabaeus – skarabey (< Rus. скарабей)
Melolonthinae – xırıldaq böcəkləri, xırıldaqlar
üye [хрущ] – xırıldaq
Melolontha – may xırıldağı, may böcəyi, mayböcəyi
Melolontha melolontha – may xırıldağı, qərb may xırıldağı
Melolontha hippocastani – şərq may xırıldağı
Polyphylla alba – ağ xırıldaq
Polyphylla fullo – mərmər xırıldağı
Polyphylla irrorata – Yeddisu mərmər xırıldağı
Polyphylla olivieri – Zaqafqaziya mərmər xırıldağı, Zaqafqaziya mərmər böcəyi
Polyphylla tridentata – üçdişli mərmər xırıldağı
Rutelinae – sümürtgən böcəkləri, sümürtgən böcəklər, sümürtgən taxıl böcəkləri
Popillia japonica – Yaponiya böcəyi
Anisoplia austriaca – taxıl sümürtgəni, taxıl sümürtkəni
Anisoplia agricola – xaçlı sümürtgən, xaçlı sümürtkən
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Anisoplia farraria – xaçlı Qafqaz sümürtgəni
Brancoplia leucaspis – ağqalxanlı sümürtgən, ağqalxanlı sümürtgən böcəyi, ağqalxanlı sümürtkən
Popillia japonica – yapon böcəyi, Yaponiya böcəyi
Dynastes hercules – Herkules böcəyi
Megasoma elephas – fil böcəyi
Oryctes rhinoceros – kərgədan böcək
Pentodon idiota – qarğıdalı peyinböcəyi, qarğıdalı peyin böcəyi, qarğıdalı böcəyi
Cetoniinae – parıldaq böcəklər, parıldaqlar
Goliathus goliatus – qoliaf böcək
Cetonia aurata – qızılı parıldaq
Oxythyrea cinctella – haşiyəli maralça
Tropinota hirta (Epicometis hirta) – tüklü maralça
Buprestidae – qızılböcəklər, qızıl böcəklər, qızılı böcəklər
üye – qızılböcək (çvr. < Rus. златка), qızıl böcək, qızılı böcək-1, qızılıböcək
Julodis variolaris – dəyişkən qızılböcək
Julodis bucharica – Buxara qızılböcəyi
Acmaeodera cuprinula – noxud qızılböcəyi
Perotis cuprecta – südləyən qızılböcəyi
Dicerca – diserka
Dicerca fritillum – palıd diserkası
Dicerca alni – qızılağac diserkası
Capnodis tenebricosa – bozumtul qızılböcək
Capnodis tenebrionis – qaramtıl qızılböcək
Capnodis miliaris – böyük qızılböcək
Capnodis cariosa – meyvə qızılböcəyi
Sphenoptera – kök qızılböcəyi
Sphenoptera montana – yonca qızılböcəyi
Cratomerus hungaricus – macar qızılböcəyi
Anthaxia quadripunctata – dörd nöqtəli qızılı böcək
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Chrysobothris affinis – palıd qızılböcəyi
Buprestis salomonii – Salomon qızılböcəyi
Coraebus rubi – böyürtkən qızılböcəyi
Agrilus – nazikbədən qızılböcək (çvr. < Rus. узкотелая златка)
Agrilus cuprescens – qızılgül qızılböcəyi
Agrilus mali – alma qızılböcəyi
Elateridae – şıqqıldaq böcəkləri, şıqqıldaq böcəklər, şıqqıldaqlar
üye – şıqqıldaq (çvr. < Rus. щелкун)
sürfə – məftil qurdu
Agrypnus binodulus – qabarlı şıqqıldaq
Agrypnus murinus – boz şıqqıldaq
Lacon altaicus – Altay şıqqıldağı
Lacon conspersus – xallı şıqqıldaq
Lacon funebris – torpaq şıqqıldağı
Lacon lepidopterus – pulcuqlu şıqqıldaq
Lacon punctatus – nöqtəli şıqqıldaq
Lacon querceus – palıd şıqqıldağı
Sericus brunneus – qonur şıqqıldaq
Anostirus castaneus – sarıqanad şıqqıldaq
Yukara inornata – bəzəksiz şıqqıldaq
Agriotes acuminatus – bimbiz şıqqıldaq
Agriotes gurgistanus – çöl şıqqıldağı
Agriotes lineatus – zolaqlı şıqqıldaq
Agriotes pallidulus – sarı şıqqıldaq
Agriotes reitteri – Reytter şıqqıldağı
Agriotes sputator – əkin şıqqıldağı
Agriotes starcki – Stark şıqqıldağı
Ampedus sanguineus – qanqırmızı şıqqıldaq
Athous bicolor – ikirəng şıqqıldaq
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Athous dahuricus – daur şıqqıldağı
Athous haemorrhoidalis – qırmızıquyruq şıqqıldaq
Athous niger – qara şıqqıldaq
Campylomorphus homalisinus – yastıca şıqqıldaq
Denticollis varians – dəyişkən şıqqıldaq
Diacanthous undulatus – dalğalı şıqqıldaq
Dolopius marginatus – haşiyəli şıqqıldaq
Hemicrepidius hirtus – tüklü şıqqıldaq
Melanotus villosus – qırmızıayaq şıqqıldaq
Selatosomus aeneus – parlaq şıqqıldaq
Selatosomus balteatus – qurşaqlı şıqqıldaq
Selatosomus cruciatus – xaçlı şıqqıldaq
Hypnoidus depressus – çökək şıqqıldaq
Hypnoidus frigidus – yüksək dağ şıqqıldağı
Hypnoidus gibbus – qozbel şıqqıldaq
Hypnoidus hyperboreus – şimal şıqqıldağı
Hypnoidus riparius – sahil şıqqıldağı
Hypnoidus rivularius – tundra şıqqıldağı
Actenicerus sjaelandicus – mişarbığ şıqqıldaq
Ctenicera pectinicornis – daraqbığ şıqqıldaq
Prosternon tessellatum – şahmatı şıqqıldaq
Omalisidae – omalizidlər
Drilidae – drilidlər
Lampyridae – işıldayan böcəklər
Lampyris noctiluca – atəşböcəyi, atəş böcəyi, yarpızcücüsü, işıldaquş, gecəçırağı (Nahçıvan)
Omethidae – ometidlər
Phengodidae – fengodidlər
Cantharidae – yumşaqbədənlilər (çvr. < Rus. мягкотелка)
Telephorus (SYN→ Telephorus melanurus, Telephorus bilineatus) [snow-worm] – qar soxulcanları
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Dermestinae – gönyeyən böcəklər
Attagenus pellio – kürk qurdu
Derodontidae – derodontidlər
Anobiidae – yonucular
Anobium punctatum – ağacovan
Stegobium paniceum – çörək yonucusu
Bostrichidae – başlıqlı böcəklər (< Rus. капюшонники)
Sinoxylon – kapturniklər
Dinoderus bifoveolatus – yalançı qabıqyeyən
Dermestidae – dəriyeyənlər, gönyeyən böcəklər
üye – dəriyeyən, gönyeyən (çvr. < Rus. кожеед)
Trogoderma – troqoderma (< Rus. трогодерма)
Trogoderma granarium – kapr böcəyi, kapro böcəyi (çvr. < Rus. капровый жук)
Cleridae – alabuğalar, alabəzək böcəklər, alaca böcəklər
üye [пестряк] – alabuğa, alabəzək böcək, alaca böcək
Necrobia [костоед] – sümükyeyən
Necrobia ruficollis – qırmızıdöş sümükyeyən
Necrobia rufipes – qırmızıayaq sümükyeyən
Necrobia violacea – göy sümükyeyən
Opilo domesticus – ev alabuğası
Thanasimus formicarius – qarışqa alabuğa
Trichodes apiarius – arı böcək
Nitidulidae – parıldayan böcəklər (çvr. < Rus. блестянки)
Coccinellidae – parabüzənlər, parabüzən böcəklər, koksinellidlər
Adalia bipunctata – iki nöqtəli adaliya, İki nöqtəli adalia parabüzəni, iki nöqtəli parabüzən, 2 nöqtəli
parabüzən
Adalia decempunctata – 10 nöqtəli adalia parabüzəni
Coccinella septempunctata – yeddi nöqtəli parabüzən, yeddinöqtəli parabüzən, 7 nöqtəli parabüzən,
parabüzən, günbəbə, uçağan*, uç-uç* xanqızı, xanımböcəyi, ananqız* (Nahçıvan)
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Coccinula quatuordecimpustulata – 14-ləkəli parabüzən
Coccinula sinuatomarginata – haşiyəli parabüzən
Harmonia quadripunctata – şam ağacı parabüzəni
Hippodamia tredecimpunctata – 13 nöqtəli hippodamia parabüzəni
Hippodamia undecimnotata (Semiadalia undecimnotata) – 11-nöqtəli semiadalia parabüzəni
Propylea quatuordecimpunctata – 14-nöqtəli propuleya parabüzəni
Psyllobora vigintiduopunctata (Thea vigintiduopunctata) – 22-ləkəli tea parabüzəni
Scymnus auritus (Pullus auritus) – palıd parabüzəni
Scymnus haemorrhoidalis (Pullus haemorrhoidalis) – çəmən parabüzəni
Scymnus subvillosus (Pullus subvillosus) – bağ parabüzəni
Stethorus punctillum – nöqtəli parabüzən
Exochomus nigromaculatus (Exochomus flavipes) – sarıayaq exzoxomus
Epilachna chrysomelina – heyva parabüzəni
Epilachna vigintioctomaculata –
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata – yonca parabüzəni
Mycetophagidae – göbələkyeyənlər
Mycetophagus – göbələkyeyən (çvr. < Rus. грибоед)
Tetratomidae – tetratomidlər
Zopheridae – zoferidlər
Tenebrionidae [чернотелки] – qarabədən böcəklər, qarabədənlər
üye – qarabədən böcək, qarabədən (çvr. < Rus. чернотелка), qaraböcək
Alleculinae or Alleculidae – tozcuqyeyənlər
üye – tozcuqyeyən (çvr. < Rus. пыльцеед)
Cteniopinus altaicus – Altay tozcuqyeyəni
Omophlina hirtipennis – tüklü tozcuqyeyən
Mycetochara humeralis – sarıçiyin tozcuqyeyən
Cteniopus flavus – boz-sarı tozcuqyeyən
Omophlus pilicollis – xardal tozcuqyeyəni
Omophlus pruinosus – üzüm tozcuqyeyəni
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Podonta daghestanica – Dağıstan tozcuqyeyəni
Podonta dongata – Zaqafqaziya tozcuqyeyəni
Steneryx dejeani – Dejan tozcuqyeyəni
Lagria hirta [мохнатка обыкновенная] –
Blaps [медляк] – dozanqurdular
Blaps halophila – çöl qarabədən böcəyi
Opatrum sabulosum – qum qarabədən böcəyi
Tenebrio & Tribolium [хрущаки, мучные хрущаки; личинка: мучной червь] – un böcəyi
Tenebrio molitor – iri un böcəyi
Oedemeridae – ensiz qanadüstlüklülər (çvr. < Rus. узконадкрылки), ensiz qanadüstlüklü böcəklər
Meloidae [нарывники] – meloidlər
üye – qabarböcəyi, qabar böcəyi
Alosimus chalybaeus – göy qabarböcəyi
Cerocoma schaefferi – Şeffer qabarböcəyi
Epicauta erythrocephala – qarmızıbaş qabarböcəyi
Epicauta megalocephala – qarabaş qabarböcəyi
Lytta caraganae – xostək qabarböcəyi
Meloe – mayböcəyi (çvr. < Rus. майка)
Meloe proscarabaeus – adi mayböcəyi, qara mayböcəyi
Meloe variegatus – ala mayböcəyi
Meloe violaceus – bənövşəyi mayböcəyi
Mylabris biguttata – iki xallı qabarböcəyi
Mylabris calida – xallı qabarböcəyi
Mylabris cineta – pambıq qabarböcəyi
Mylabris crocata – zəfəran qabarböcəyi
Mylabris festive – bəzəkli qabarböcəyi
Mylabris mannerheimi – Turan qabarböcəyi
Mylabris polymorpha – gül qabarböcəyi
Mylabris pusilla – cırtdan qabarböcəyi
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Mylabris quadripunctata – dörd nöqtəli qabarböcəyi
Mylabris variabilis – dəyişkən qabarböcəyi
Anthicidae – antisidlər
Chrysomelidae – yarpaqyeyənlər, yarpaqyeyən böcəklər, yarpaqgəmirənlər
üye – yarpaqyeyən (çvr. < Rus. листоед)
Synetinae – sinetinlər
Donaciinae [радужницы] – qüzəhcələr
Donacia [радужница] – qüzehcə
Criocerinae [трещалки] – yarpaq qurdları
Lilioceris lilii [лилейная трещалка] – zanbaq yarpaq qurdu
Lilioceris merdigera [луковая трещалка] –
Lema [пьявица] – zəlicə, zəlicə böcəyi
Oulema melanopus [красногрудая пьявица] – qırmızıdöş zəlicə, qırmızısinə zəlicə, zəlicə böcəyi,
zəlicik
Clytrinae [клитрины] – klitrinlər
Clytra quadripunctata – dörd nöqtəli yarpaqyeyən
Labidostomis montana – labidostomis yarpaqyeyən böcəyi
Lachnaia sexpunctata – palıd yarpaqyeyəni
Smaragdina salicina – meyvə yarpaqyeyəni
Smaragdina limbata – həşiyəli yarpaqyeyən
Cryptocephalinae [скрытоглавы] – gizlibaşlar
Cryptocephalus – gizlibaş (çvr. < Rus. скрытоглав)
Cryptocephalus bipunctatus – iki nöqtəli gizlibaş
Cryptocephalus coryli – fındıq gizlibaşı
Cryptocephalus flavipes – sarıayaq gizlibaş
Cryptocephalus moraei – çobansüzgəci gizlibaşı
Cryptocephalus octopunctatus – səkkiz nöqtəli gizlibaş
Eumolpinae [эумольпины] – eumolpinlər
Chrysomelinae [хризомелины] – xrizomelinlər
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Chrysolina cerealis – taxıl yarpaqyeyəni
Chrysolina graminis – ot yarpaqyeyəni
Chrysolina herbacea – nanə yarpaqyeyəni
Chrysolina hyperici – çobansüzgəci yarpaqyeyəni
Chrysolina limbata – haşiyəli yarpaqyeyən
Chrysolina polita – hamar yarpaqyeyən
Chrysolina staphylaea – kürən yarpaqyeyəni
Chrysolina urjanchaica – Uryanxay yarpaqyeyəni
Chrysomela populi – qovaq yarpaqyeyəni
Chrysomela tremulae – ağcaqovaq yarpaqyeyəni
Chrysomela saliceti – söyüd yarpaqyeyəni
Chrysomela collaris – abı rəngli söyüd yarpaqyeyəni
Chrysomela lapponica – Laplandiya yarpaqyeyəni
Chrysomela vigintipunctata – iyirmi nöqtəli yarpaqyeyən
Colaphus hoefti – şərq xardal yarpaqyeyəni
Colaphus sophiae – qərb xardal yarpaqyeyəni
Entomoscelis adonidis – raps yarpaqyeyəni
Gastrophysa polygoni – qarabaşaq yarpaqyeyəni
Gastrophysa viridula – əvəlik yarpaqyeyəni
Gonioctena decemnotata – qırmızıayaq yarpaqyeyən
Gonioctena pallida – solğun yarpaqyeyən
Leptinotarsa decemlineata – Kolorado böcəyi, Kolorado kartof böcəyi
Leptinotarsa juncta – yalançı kartof böcəyi
Phaedon armoraciae – qıtıqotu yarpaqyeyəni
Phaedon cochleariae – kələm yarpaqyeyəni
Diabrotica virgifera – qərb qarğıdalı böcəyi
Galerucinae – yastıcalar
Galeruca laticollis – kəpənəkçiçək yarpaqyeyəni
Galeruca tanaceti – yanotu yarpaqyeyəni
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Galerucella lineola – sarı söyüd yarpaqyeyəni
Galerucella tenella – çiyələk yarpaqyeyəni
Lochmaea caprea – keçi söyüdü yarpaqyeyəni
Pyrrhalta viburni – başınağacı yarpaqyeyəni
Xanthogaleruca luteola – qarağac yarpaqyeyəni
Falsoexosoma cyanipenne – falsoeksosoma yarpaqyeyəni
Luperus xanthopoda – sarıayaq yarpaqyeyən
Agelastica alni – qızılağac yarpaqyeyəni
Alticini or Alticinae [земляные блошки] – birəböcəklər, birəciklər
üye – birəcik (çvr. < Rus. блошка)
Altica ampelophaga – üzüm birəciyi
Altica oleracea – alaqotu birəciyi
Aphthona euphorbiae – kətan birəciyi
Chaetocnema [partim : breviuscula, concinna, tibialis] – çuğundur birəcikləri
Chaetocnema aridula – böyük taxıl birəsi
Chaetocnema breviuscula – cənub çuğundur birəciyi, cənub çuğundur birəsi
Chaetocnema concinna – adi çuğundur birəciyi
Epitrix tuberis – Köküyumruların böcək-birələri
Phyllotreta armoraciae – qıtıqotu birəsi
Phyllotreta atra – qara xaççiçək birəciyi, qara xaççiçək birəsi
Phyllotreta cruciferae – xaççiçək birəciyi
Phyllotreta exclamationis – nida işarəli birəcik
Phyllotreta flexuosa – ilanvari birəcik
Phyllotreta nemorum – ayağı açıqrəngli birəcik
Phyllotreta nigripes – göyrəngli birəcik, göy xaççiçək birəciyi
Phyllotreta undulata – dalğalı birəcik
Phyllotreta vittula – taxıl xətli birəciyi, zolaqlı taxıl birəsi
Psylliodes attenuatus – kənaf birəciyi
Psylliodes chrysocephalus – raps birəciyi
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Psylliodes cupreata – kök birəciyi
HAYMATLOS листоед-долгоног – caydaq yarpaqyeyən
Cassidinae [щитоноски] – qalxanlılar
Cassida nebulosa – çuğundurböcəyi
Hispini or Hispinae [листоеды-шипоноски] –
Lamprosomatinae [лампросоматины] – lamprosomatinlər
Bruchinae (Bruchidae) [зерновки] – dənyeyənlər, dənyeyən böcəklər
üye [зерновка] – dənyeyən, anbargüvəsi
Acanthoscelides obtectus – lobya dənyeyəni, paxlaqurdu
Callosobruchus analis – Asiya toxumyeyəni
Callosobruchus chinensis – Çin toxumyeyəni, Çin dənyeyəni
Callosobruchus maculatus – dörd ləkəli dənyeyən
Callosobruchus phaseoli – hind lobya toxumyeyəni
Bruchidius gilvus – xaşa dənyeyəni
Bruchidius incarnatus – Misir noxud dənyeyəni
Bruchus pisorum – noxud dənyeyəni
Bruchidius varius – yonca dənyeyəni
Bruchus atomarius – güllücə dənyeyəni
Bruchus lentis – mərcimək dənyeyəni
Bruchus viciae – lərgə dənyeyəni
Caryedon serratus [Caryedon gonagra] – yer fındığı toxumyeyəni
Euspermophagus sericeus – sarmaşıq dənyeyəni
Pachymerus acaciae – akasiya dənyeyəni
Pachymerus nucleorum – palma dənyeyəni
Zabrotes subfasciatus – Braziliya dənyeyəni
Cerambycidae – uzunbığlar, uzunbığ böcəklər, bığlı böcəklər, odun böcəkləri
üye [усач, дровосек] – uzunbığ, odunböcəyi, ağacqurdu
Parandrinae [парандрины] – parandrinlər
Parandra – parandra
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Parandra caspia – Xəzər parandrası
Prioninae [усачи-прионины] –
Aegosoma scabricorne – dənəvərbığlı uzunbığ
Rhaesus serricollis – döşüdişli uzunbığ
Alosterna tabacicolor – qonur uzunbığ
Spondylidinae [спондилидины] – spondilidlər
Arhopalus rusticus – qonur şam uzunbığı
Necydalis major – böyük qısaqanad uzunbığ
Acanthocinus aedilis – bozbığlı uzunbığ
Agapanthia violacea – pişikotu uzunbığı
Dorcadion [корнеед] – kökyeyən
Dorcadion (Cribridorcadion) talyschense – Talış kökyeyəni
Tetrops praeustus – meyvə uzunbığı
Mallosia (Semnosia) galinae – Qobustan malloziyası
Mallosia (Semnosia) scovitzii – Skovits uzunbığı
Morimus asper – qara uzunbığ
Cerambycinae – əsl uzunbığlar
Cerambyx cerdo– böyük palıd uzunbığı
Plagionotus floralis – yonca uzunbığı
Purpuricenus talyshensis – tünd qırmızı talış uzunbığı
Rosalia alpina – Alp rozaliyası
Xylotrechus altaicus – Altay modrin uzunbığlısı
Anthribidae [ложнослоники] – yalançı uzunburunlar
Anthribus fasciatus – qırmızı yalançı uzunburun
Anthribus nebulosus – küknar boz yalançı uzunburunu
Platystomos albinus – ağımtıl yalançı uzunburun
Platyrrhinus resinosus – böyük yalançı uzunburun
Belidae [белиды] – belidlər
Rhynchitidae [букарки] – bukarkalar
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Coenorrhinus pauxillus (Neocoenorhinidius pauxillus) – bukarka (< Rus. букарка)
Rhynchites bacchus – kazarka (< Rus. казарка)
Rhynchites auratus (Epirhynchites auratus) – albalı uzunburunu
Involvulus cupreus (Rhynchites cupreus) – gavalı uzunburunu
Attelabidae [трубковѐрты] – borubükənlər, borulayıcılar, borulayıcı böcəklər
üye – borubükən (çvr. < Rus. трубковѐрт), borubükən uzunburun (çvr. < Rus. долгоносиктрубковѐрт), borulayıcı
Apoderus coryli – fındıq borubükəni
Attelabus nitens – palıd borubükəni
Byctiscus betulae – üzüm borubükəni
Byctiscus populi – qovaq borubükəni
Deporaus betulae – tozağacı qara borubükəni
Deporaus tristis – ağcaqayın borubükəni
Brentidae – uzunbədənlər (çvr. < Rus. долготелы)
Apion – toxumyeyən uzunburun (çvr. < Rus. долгоносик-семяед)
Apion apricans – yonca uzunburunu
Apion flavipes – sarıayaq qarayonca toxumyeyəni
Curculionidae [долгоносики, слоники] – uzunburun böcəklər, uzunburunlar
Adelognatha – qısaxortumlular (çvr. < Rus. короткохоботные)
Phanerognatha – uzunxortumlular (çvr. < Rus. длиннохоботные)
Sitophilus granarius – anbar uzunburnu
Sitophilus oryzae – düyü uzunburnu
Ceutorhynchus – gizli xortumlu (çvr. < Rus. скрытнохоботник)
Ceutorhynchus quadridens – kələm gövdə gizli xortumlusu
Anthonomus – çiçəkyeyən (çvr. < Rus. цветоед)
Anthonomus amygdali – badam çiçəkyeyəni
Anthonomus grandis – şərq pambıq uzunburunu
Anthonomus humeralis – albalı çiçəkyeyəni
Anthonomus musculus – mərcanı çiçəkyeyəni
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Anthonomus pomorum – alma çiçəkyeyəni
Anthonomus pyri – armud çiçəkyeyəni
Anthonomus rubi – moruq çiçəkyeyəni
Anthonomus signatus – çiyələk çiçəkyeyəni
Cionus scrophulariae – keçiqulağı uzunburunu
Curculio caryae – pekan uzunburunu
Curculio cerasorum – albalı uzunburunu
Curculio elephas – şabalıd uzunburunu
Curculio glandium – palıd uzunburunu
Curculio nucum – fındıq uzunburunu
Curculio occidentis – böyük fındıq uzunburunu
Rhynchaenus – atlanqac uzunburun (çvr. < Rus. долгоносик-прыгун)
Rhynchaenus alni – tozağacı atlanqac uzunburunu
Rhynchaenus fagi – fıstıq atlanqac uzunburunu
Rhynchaenus pallicornis – alma atlanqac uzunburunu
Rhynchaenus populi – qovaq atlanqac uzunburunu
Rhynchaenus quercus – palıd atlanqac uzunburunu
Rhynchaenus rufipes – kürən atlanqac uzunburun
Rhynchaenus saltator – qarağac atlanqac uzunburunu
Tychius – toxumyeyən tixiuslar
Tychius flavus – sarı yonca toxumyeyəni
Caulophilus latinasus – enlixortumlu düyü uzunburunu
Psalidium maxillosum – qara çuğundur uzunburunu
Sitona – kök yumrusu uzunburun böcəklər
Sitona callosus – kök yumurucuq uzunburunu
Sitona crinitus – qarayonca uzunburunu, boz gilli uzunburunu
Sitona cylindricollis – daralın uzunburunu
Sitona hispidulus – sarıayaq uzunburunu
Sitona lineatus – zolaqlı noxud uzunburunu, zolaqlı uzunburun
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Sitona longulus – yonca kök yumrusu uzunburunu
Sitona sulcifrons – bozqıllı uzunburunu
Sitona ineps – yonca kök-yumurucuq uzunburunu
Premnotrypes – Andiya kartof uzunburunu
Phyllobius oblongus – meyvə uzunburunu
Phyllobius maculicornis – yarpaq uzunburunu
Otiorhynchus ligustici – yonca böcəyi
Conotrachelus nenuphar – meyvə uzunburunu
Hylobius abietis – böyük şam uzunburunu
Phytonomus murinus – adi yonca uzunburunu
Phytonomus variabilis – yonca yarpaqyeyəni, fitonomus
Asproparthenis punctiventris – çuğundur adi uzunburunu, çuğundur uzunburun böcəyi
Scolytinae (Scolytidae, Ipidae) [короеды] – qabıqyeyənlər, qabıqyeyən böcəklər
üye – qabıqyeyən (çvr. < Rus. короед), qabıqqurdu
Ernoporus caucasicus – Qafqaz qabıqyeyəni
Ernoporus eggersi – Eggers qabıqyeyəni
Ernoporus fagi – fıstıq qabıqyeyəni
Ernoporus tiliae – cökə qabıqyeyəni
Naupactus leucoloma [Pantomorus leucoloma] – ağhaşiyəli böcək (çvr. < Rus. белокаѐмчатый жук)
Hylesinini [лубоеды] – lifyeyənlər
üye – lifyeyən (çvr. < Rus. лубоед)
Dendroctonus frontalis – cənub şam lifyeyəni
Dendroctonus micans – böyük küknar lifyeyəni
Hylastinus obscurus – yonca lifyeyəni
Hylesinus fraxini – ala göyrüş lifyeyəni
Hylesinus crenatus – böyük göyrüş lifyeyəni
Pteleobius vittatus – qarağac lifyeyəni
Tomicus piniperda – böyük şam lifyeyəni
Hypoborus ficus – əncir qabıqyeyəni
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Ips sexdentatus – altıdişli qabıqyeyən
Ips subelongatus – böyük modrin qabıqyeyəni
Scolytus amygdali – badam qabıqyeyəni
Scolytus carpini – vələs qabıqyeyəni
Scolytus claviger – Ussuriya vələs qabıqyeyəni
Scolytus intricatus – palıd qabıqyeyəni
Scolytus laevis – qarağac qabıqyeyəni
Scolytus mali – alma qabıqyeyəni, meyvə qabıqyeyəni
Scolytus morawitzi – Moravis qabıqyeyəni, "oduncaq moravisası"
Scolytus rugulosus – qırışıqlı qabıqyeyən, qırışıqlı Qafqaz qabıqyeyəni
Scolytus scolytus – böyük qarağac qabıqyeyəni
Trypophloeus bispinulus – şimal qabıqyeyəni
Neuropteroidea (Neuropterida) – torqanadlıkimilər, nеyroptеroidlər
NEUROPTERA (Birostrata, Planipennia) – torqanadlılar
Osmyloidea – osmilidkimilər
Osmylidae – osmilidlər
Chrysopidae – qızılgözlər
Chrysoperla carnea – adi qızılgöz
Mantispidae – mantispalar, mantispilər
Mantispa styriaca – adi mantispa
Berothidae – berotidlər
Myrmeleontidae – qarışqa şirləri
üye – qarışqa şiri гарышга шири, yer qarışqası, yeriti* (Nahçıvan)
RHAPHIDIOPTERA – dəvəciklər
üye – dəvəcik (çvr. < Rus. верблюдка)
MEGALOPTERA (Meganeuroptera) – iriqanadlılar, iri qanadlılar, sallaqqanadlılar
Corydalidae [коридалиды] – koridalidlər
Sialidae [вислокрылки] – sallaqqanadlılar
Panzygothoraca (Hymenoptera + Enteracantha +Diptera + Amphiesmenoptera) –
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HYMENOPTERA – pərdəqanadlılar, pərdə qanadlılar, zarqanadlılar, zar qanadlılar
Symphyta [сидячебрюхие] – oturaqqarıncıqlılar oturaq qarıncıqlılar, oturan qarınlılar, saplaqsızlar,
mişarçılar
üye – mişarçı (çvr. < Rus. пилильщик)
Xyelidae – ksielidlər
Argidae [аргиды] – argidlər
Arge [щѐткоусы] – fırçabığlar
Blasticotomidae – blastikotomidlər
Cimbicidae [булавоусые пилильщики] – toppuzbığ mişarçılar
Diprionidae [сосновые пилильщики] – şam mişarçıları
Diprion similis – qara-sarı şam mişarçısı
Diprion pini – adi şam mişarçısı, şam mişarçısı
Gilpinia hercyniae – adi küknar mişarçısı
Neodiprion sertifer – kürən şam mişarçısı
Pergidae – pergidlər
Tenthredinidae [настоящие пилильщики] – mişarçılar, əsl mişarçılar, həqiqi mişarçılar
larvası [ложногусеница] – yalançı tırtıl
Athalia rosae – raps mişarçısı
Caliroa cerasi – albalı mişarçısı, albalı selikli mişarçısı
Hoplocampa brevis – meyvə mişarçısı
Hoplocampa minuta – qara gavalı mişarçısı
Hoplocampa flava – sarı gavalı mişarçısı
Pachynematus scutellatus – zolaqlı küknar mişarçısı, küknar mişarçısı
Tenthredo campestris – çöl mişarçısı
Pamphiliidae [паутинные пилильщики] – toxuyucu mişarçılar
Acantholyda hieroglyphica – toxuyucu mişarçı
Cephidae [стеблевые пилильщики] – gövdə mişarçıları, taxıl mişarçıları
Cephus pygmeus – taxıl mişarçısı
Trachelus tabidus – qara taxıl mişarçısı
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Siricidae [рогохвосты] – buynuzquyruqlar, buynuzquyruqlular
Xiphydrioidea [остробрюхие рогохвосты] – itiqarın buynuzquyruqlar
Xiphydria prolongata – girdəbaş buynuzquyruq
Orussidae – orussidlər
Apocrita
[стебельчатобрюхие]
–
saplaqqarıncıqlılar,
saplaqlıqarıncıqlılar, saplaqlı qarıncıqlılar § стебелек = saplaq

saplaqqarıncıqlı

pərdəqanadlılar,

Parasitica (Terebrantes) – parazit zarqanadlılar, minicilər
Agaonidae – əncir arıları
Chalcididae – xalsidlər
Eurytomidae – yoğunayaqlılar
üye – yoğunayaq (çvr. < Rus. толстоножка)
Bruchophagus gibbus – yonca yoğunayağı
Bruchophagus roddi – qarayonca yoğunayağı
Braconidae – brakonidlər
Aphidiinae (Aphidiidae) – afidiidler, afididler
Ichneumonidae – ixnevmonidlər
Aculeata – neştərli zarqanadlılar, iynəlilər, sancanlar
Bethylonymoidea – betilonimoidlər
Chrysidoidea – xrizidoidlər
Chrysididae – parlaq arılar
Vespoidea (Vespiformes) – eşşəkarısıkimilər, vespidkimilər, arılar, vespoidlər
Mutillidae – lal arılar
Pompilidae – yol arıları
Vespidae – qırışıqqanadlılar
üye – eşşəkarısı = 1. шмель (~ шмелиный Bombus); 2. оса (~ осиный Vespula, Polistes)
üye – zənbur = (устар.) оса, шершень
Polistes – kağız arısı
Polistes gallicus – fransız kağız arısı
Vespa [шершень] – eşşəkarısı-2, itarısı*
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Vespa crabro – adi eşşəkarısı
Vespa mandarinia – Asiya eşşəkarısı
Vespa orientalis – şərq eşşəkarısı
Vespula [оса] – eşşəkarısı-1
Vespula vulgaris – eşşəkarısı
Scoliidae – skoliyalar, skolidlər
Formicoidea – qarışqakimilər
Formicidae – qarışqalar
Myrmecocystus (Lasiini) + Camponotus (Camponotini) + Melophorus (Melophorini) + Plagiolepis
(Plagiolepidini) + Leptomyrmex (Dolichoderinae) – bal qarışqası
Odontomachus – tələçənə qarışqası
Lasius flavus – sarı torpaq qarışqası
Lasius fuliginosus – qara qarışqa
Lasius umbratus – sarı iyli qarışqa
Lasius niger – qara bağ qarışqası
Camponotus [муравей-древоточец] – ağac yonan qarışqa
Oecophylla [муравей-портной] – dərzi qarışqa
Oecophylla longinoda – Afrika dərzi qarışqası
Oecophylla smaragdina – Asiya dərzi qarışqası
Cataglyphis [муравей-бегунок] § atlı qarışqa (qarışqanın yüyürək bir qismi) = порода муравьев
крупнее обыкновенных, с длинными ножками и красноватыми брюшком.
Cataglyphis bombycina – gümüşü səhra qarışqası
Formica exsecta – nazikbaş qarışqa
Formica aquilonia – şimal meşə qarışqası
Formica lugubris – tüklü meşə qarışqası
Formica pratensis – çəmənlik qarışqası
Formica polyctena – kiçik meşə qarışqası
Formica truncorum – qırmızıbaş qarışqa
Formica rufa – kürən meşə qarışqası, kürən qarışqa, qırmızı meşə qarışqası, "qırmızı orman qarışqası"
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Formica cinerea – boz qumluq qarışqası
Formica cunicularia – çöl zirək qarışqası
Formica fusca – qonur meşə qarışqası
Formica gagatoides – qütb qarışqası
Formica picea – чѐрный болотный муравей
Formica rufibarbis – qırmızıyanaq qarışqa
Formica subpilosa – tuğay qarışqası
Formica uralensis – qarabaş qarışqa
Formica sanguinea – qırmızı qarışqa
Monomorium pharaonis – ev qarışqası
Solenopsis (saevissima species-group) – atəş qarışqası
Solenopsis invicta – qırmızı atəş qarışqası
Solenopsis richteri – qara atəş qarışqası
Solenopsis xyloni – cənub atəş qarışqası
Tetramorium caespitum [дерновый муравей] – çim qarışqası
Myrmecia – buldoq-qarışqa
Apoidea (Apiformes) [пчелы и сфекоидные роющие осы] – balarısıkimilər, arıkimilər, arıkimilər və
sfekoid qazıcı arılar
Spheciformes – sfekoid arılar
Sphecidae – qazıcı arılar
Bembix – milçəkyeyən (çvr. < Rus. мухоедка)
Philanthus triangulum [пчели́ный волк] –
Anthophila – arıkimilər
Andrenidae – andrenidlər (çvr. < Rus. андрениды)
Andrena albopunctata – ağnöqtəli andrena (çvr. < Rus. белопятнистая андрена)
Apidae – əsl arılar, apidlər
Anthophorini – antoforidlər
Anthophora – antofora
Anthophora personata – ayıpəncəsi antoforası
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Anthophora robusta – qüvvətli antofora
Apis – əsl bal arıları
Apis dorsata – nəhəng arı
Apis mellifera – bal arısı
Apis mellifera caucasia – Qafqaz arısı § Azərbaycanın arı genofondunu iki arı növü – Bozdağ Qafqaz
arısı və Sarı İran arısı təşkil edir. Bozdağ Qafqaz arısının Qabaqtəpə və Şahdağ populyasiyası, Sarı
İran arısının isə Lənkəran və Sarı İran populyasiyası var.
Bombus – torpaqarısı, eşşəkarısı
Bombus portschinsky – Porçinski zolaqlı arısı
Bombus mlokosievitzii – Mlokoseviç zolaqlı arısı
Bombus persicus – fars zolaqlı arısı
Bombus sylvarum [Bombus daghestanicus] – Dağıstan zolaqlı arısı
Dufourea – düfureylər
Mеcoptеroidеa (Mеcoptеra + Trichoptеra) – mеkoptеroidlər
MECOPTERA (Mecaptera) – əqrəb milçəkləri, əqrəb milçəklər, əqrəbşəkilli milçəklər, mekopterlər
SIPHONAPTERA (Aphaniptera) – birələr
üye – birə
Saurophthirus – заврофтиры
Archaeopsylla erinacei – kirpi birəsi
Ctenocephalides canis – it birəsi
Ctenocephalides felis – pişik birəsi
Pulex irritans – insan birəsi
Spilopsyllus cuniculi – dovşan birəsi
Xenopsylla cheopis – cənub siçan birəsi
Chaetopsylla globiceps – tülkü birəsi
Chaetopsylla trichosa – porsuq birəsi
Chaetopsylla tuberculaticeps – ayı birəsi
Chaetopsylla zibellina – samur birəsi
Vermipsylla alakurt – alaqurt birə
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Hystrichopsylla talpae – köstəbək birəsi
Palaeopsylla soricis – yereşən birəsi
Ceratophyllus gallinae – toyuq birəsi
Ceratophyllus columbae – göyərçin birəsi
Ceratophyllus garei – ördək birəsi
Ceratophyllus hirundinus – şəhər qaranquşu birəsi
Ceratophyllus rusticus – kənd qaranquşu birəsi
Nosopsyllus fasciatus (Ceratophyllus fasciatus) – siçan birəsi
DIPTERA – ikiqanadlılar, milçəklər
üye – milçək, çibin
Nematocera – uzunbığlılar
Tipulidae – uzunayaqlılar, uzunayaq ağcaqanadlar, caydaq ağcaqanadlar
Psychodidae – kəpənəyəbənzərlər
Phlebotominae [Phlebotomidae] – mığmığalar
Phlebotomus – mığmığalar
Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi – mığmığa
Ceratopogonidae – nəm milçəkləri
Chironomidae – zənglilər, zəngli milçəklər, haçalı ağcaqanadlar, xironomidlər
Chironomus – zəngli milçək (çvr. < Rus. звонец < звонок «zəng»)
Belgica antarctica – Antarktika ağcaqanadı
Simuliidae – hünülər, qansoran hünülər
Simulium – hünü
Culicidae – ağcaqanadlar, mığılar
Anopheles (Anopheles) maculipennis – malyariya ağcaqanadı, isitmə ağcaqanadı
Aedes (Stegomyia) albopictus – Asiya pələngi ağcaqanadı
Culex – əsl ağcaqanadlar
Culex (Culex) pipiens – adi ağcaqanad
Cecidomyiidae [Itonididae] – fır əmələ gətirənlər, fır əmələ gətirən ağcaqanadlar
Contarinia medicaginis – yonca çiçək ağcaqanadı
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Stenodiplosis panici – darı ağcaganadcığı
Cecidomyia medicaginis [Dasineura ignorata] – tumurcuq çəhrayı ağcaqanadı
Mayetiola destructor [Cecidomyia destructor] – hesse milçəyi, hessen milçəyi
Brachycera – qısabığlılar, qısabığcıqlılar
Tabanidae – göyünlər
Tabanus bovinus – göyün, ?gögeyin
Bombyliidae – vızıldayanlar, vızıldayan milçəklər, bombilid milçəkləri
Bombylius – vızıldaq
Asilidae – asilid milçəkləri
Cyclorrhapha – girdətikişlilər
Syrphidae – çiçək milçəkləri ~ çiçəkmilçəkləri
Eristalis – arıyabənzər milçəklər (çvr. < Rus. пчеловидки)
Piophilidae – pendir milçəkləri
Piophila casei – pendir milçəyi, piofil milçək
Tephritidae [Trypetidae] – əlvanqanadlılar
Ceratitis capitata – Aralıq dənizi meyvə milçəyi, Aralıq dənizi meyvəyeyəni
Bactrocera dorsalis – şərq meyvə milçəyi
Bactrocera oleae – zeytun milçəyi
Bactrocera minax (Tetradacus citri) – böyük naringi milçəyi
Bactrocera cucurbitae – şərq yemiş milçəyi
Dacus ciliatus – balqabaq milçəyi, qabaq milçəyi
Carpomya pardalina – yemiş milçəyi
Rhagoletis cerasi – albalı milçəyi, gilaz milçəyi
Rhagoletis pomonella – alma milçəyi
Chloropidae – taxıl milçəkləri
Chlorops pumilionis – yaşılgöz milçək
Meromyza – meromiza (sic: merimoza) (< Rus. меромиза)
Oscinella frit – İsveç milçəyi
Psilidae – çılpaqbədən milçəklər
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Chamaepsila rosae [Psila rosae] – yerkökü milçəyi
Conopidae – iri başlılar
Conops – qalınbaş-2 (çvr. < Rus. большеголовка)
Agromyzidae – minalayıcı milçəklər
Liriomyza congesta – minalayıcı qabar böcəyi
Liriomyza trifolii – Amerika yonca minalayıcısı, Amerika yonca minyoru, Amerika yonca mineri,
xrizantem mineri
Drosophilidae – meyvə milçəkləri
Drosophila melanogaster – meyvə milçəyi
Glossinidae – qlossina milçəkləri
Glossina – qlossina milçəkləri, se-se milçəyi
Hippoboscidae – qansoranlar, qansoran milçəklərin
Hyppobosca – qansoran, qansoran milçək (çvr. < Rus. кровососка)
Fannia canicularis – kiçik otaq milçəyi
Muscidae – əsl milçəklər
Muscina stabulans – ev milçəyi-1
Musca domestica – otaq milçəyi, ev milçəyi-2
Musca sorbens – bazar milçəyi (çvr. < Rus. базарная муха)
Stomoxys calcitrans – payız milçəyi
Anthomyiidae – çiçək milçəkləri, gülçülər
Delia antiqua – soğan milçəyi
Delia radicum [Hylemya brassicae] – yaz kələm milçəyi, kələm milçəyi
Pegomya hyosciami [Pegomya betae] – çuğundur milçəyi
Gasterophilus intestinalis [Gastrophilus equi] – at mozalanı, at milçəyi, eşşək milçəyi, mozalan,
gigovun
Hypoderma bovis – dərialtı mozalanı, böyələk
Sarcophagidae – boz ət milçəkləri
Wohlfahrtia magnifica – volfram milçəyi
Sarcophaga carnaria – boz ət milçəyi
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Calliphoridae – cəsəd milçəkləri, ləş milçəkləri
Calliphora vicina [Calliphora erythrocephala] – göy ət milçəyi, gün milçəyi
Lucilia caesar – yaşıl leş milçəyi
Tachinidae – taxinlər
ʜᴀʏᴍᴀᴛʟᴏs – qara yonca milçəyi
TRICHOPTERA – bulaqçılar, çaydaçaparlar, çaydaçapanlar
larvanın yuvası – evcik
LEPIDOPTERA – pulcuqluqanadlılar, pulcuqlu qanadlılar, pulcuqqanadlılar, kəpənəklər
tırtıl [caterpillar] – tırtıl, kəpənək sürfəsi
Rhopalocera – sancakbığ kəpənəklər, güvələr, gecə kəpənəkləri
Heterocera – kəpənəklər, gündüz kəpənəkləri
Laciniata – çənəlilər
Jugata [Homoneura] – ibtidai sorucular, bərabərqanadlılar
Frenata [Heteroneura] – ali sorucular, müxtəlifqanadlılar, müxtəlifqanadlı kəpənəklər
Microfrenata – kiçik müxtəlifqanadlılar
Macrofrenata – iri müxtəlifqanadlılar
Zeugloptera – ilk dişcikli güvələr
Micropterigidae – dişli güvələr, ilk dişcikli güvələr, kiçikqanadlılar
Aglossata – xortumcuqsuzlar
Heterobathmiina – heterobatmilər
Glossata – xortumcuqlular
Hepialidae – incəsarıyanlar
Hepialus humuli – incəsarıyan
Tineidae – əsl güvələr, həqiqi güvələr
Nemapogon granella – anbar güvəsi
Tinea columbariella – göyərçin güvəsi
Tinea pallescentella – keçə güvəsi
Tinea pellionella – kürk güvəsi
Tineola bisselliella – paltar güvəsi, xalça güvəsi
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Phyllocnistis citrella – minalayacı sitrus güvəsi
Yponomeutidae [Hyponomeutidae] – sincabaoxşar güvələr, qornostay güvələr, gornostay güvələri
(çvr. < Rus. горностаевые моли < горностай «qaqum [dələkimilər fəsiləsindən iri gəlincik, Mustela
erminea]»)
Yponomeuta malinellus [Yponomeuta malinella] – alma güvəsi
Yponomeuta padella [Yponomeuta padellus] – meyvə güvəsi
Ypsolopha persicella – şaftalı oraqqanadlı güvəsi
Plutellidae – oraqqanadlı güvələr
Plutella xylostella [Plutella maculipennis] – kələm güvəsi
Depressaria depressana – çətirçiçəkli güvəsi
Coleophoridae – çuxolçular
Coleophora hemerobiella ᴏʀ Cepurga hemerobiella – meyvə çuxolçusu
Coleophora anatipennella – ağqanadlı çuxolçu
Gelechiidae – diş-diş qanadlı güvələr, saçaqlı qanadlı güvələr (çvr. < Rus. выемчатокрылые моли)
Recurvaria nanella – yarpaq fırfırası (çvr. < Rus. листовая вертунья), yarpaq güvəsi (çvr. < Rus.
листовая моль)
Gelechia hippophaella – çaytikanı güvəsi
Phthorimaea operculella – kartof güvəsi
Anarsia lineatella – zolaqlı meyvə güvəsi
Pexicopia malvella [Gelechia malvella] – əməköməci güvəsi
Zygaenidae – alacalar
Zygaena – alaca (çvr. < Rus. пестрянка)
Zygaena tamara – Tamara alacası
Sesiidae [Aegeriidae] – şüşəqanadlılar, şüşəqanadlar, şüşəqanad kəpənəklər
Synanthedon myopaeformis – alma şüşəqanad kəpənəyi
Cossidae – ağacovanlar, ağacovan kəpənəklər, ağacyonanlar
Cossus – ağacovan, ağacyonan (çvr. < Rus. древоточец)
Cossus cossus – üfunətli ağacovan, iyverən ağacovan
Zeuzera pyrina – yeyimcil ağacovan
Tortricidae – yarpaqbükənlər, yarpaqbükən kəpənəklər (çvr. < Rus. листовѐртки)
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Acleris gloverana – qərb qarabaşlı yarpaqbükəni-tumurcuqyeyən (çvr. < Rus. западная черноголовая
листовѐртка-почкоед)
Acleris variana – şərq qarabaşlı yarpaqbükəni-tumurcuqyeyən
Tortrix viridana – yaşıl palıd yarpaqbükəni
Cnephasia pasiuana – taxıl yarpaqbükəni
Sparganothis pilleriana – üzüm yarpaqbükəni
Archips rosana – qızılgül yarpaqbükəni
Cacoecimorpha pronubana – qərənfil yarpaqbükəni
Pandemis heparana – əyribığ yarpaqbükən
Syndemis musculana – qıvraq yarpaqbükən
Hedya nubiferana – dəyişkən meyvə yarpaqbükəni
Lobesia botrana – salxım yarpaqbükəni
Spilonota ocellana – tumurcuq fırfırası
Cydia pomonella – almaqurdu, alma meyvəyeyəni
Cydia funebrana ᴏʀ Grapholita funebrana – gavalı meyvəyeyəni
Cydia molesta ᴏʀ Grapholita molesta – şərq meyvəyeyəni
Choreutis nemorana [Simaethis nemorana] – əncir odlucası
Carposina sasakii [Carposina percicana] – şaftalı meyvəyeyəni
Pyralidae – odlucalar (çvr. < Rus. огнѐвка < огонь «od»)
Paralipsa gularis – toxum odlucası, yer fındığı odlucası
Achroia grisella – kiçik mum güvəsi
Galleria mellonella – böyük mum güvəsi
Pyralis farinalis – un odlucası
Acrobasis pirivorella – armud odlucası
Euzophera bigella – nar meyvəyeyəni
Homoeosoma nebulella – günəbaxan odlucası
Plodia interpunctella – cənub anbar odlucası
Ephestia kuehniella – dəyirman odlucası
Evergestis forficalis – kələm odlucası
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Pyraustinae [Pyraustidae] –
Loxostege sticticalis – çəmən kəpənəyi
Ostrinia nubilalis [Pyrausta nubilalis] – gövdə kəpənəyi, qarğıdalı kəpənəyi
Lasiocampidae – baramasarıyanlar
Malacosoma neustria – həlqəvi ipəksarıyan
Dendrolimus pini – şam ipəksarıyanı
Bombycidae – ipəksarıyanlar, ipəkqurdular
Bombyx – ipəkqurdu
Bombyx mandarina –
Bombyx mori – tut ipəkqurdu, barama qurdu
Saturniidae – tovuzgözlülər
Antheraea pernyi – palıd ipəksarıyanı, çin palıd ipəksarıyanı
Saturnia (Eudia) pavonia – tovuzgöz eudia
Saturnia (Saturnia) pyri – meyvə tоvugözü saturniyası, armud saturniyası
Brahmaeidae – brameyalar
Brahmaea christophi – Kristofer brameyası, Talış brameyası
Sphingidae – haflar, haf kəpənəkləri
Acherontia atropos – kəlləşəkilli haf
Rethera komarovi – Komarov hafı
Daphnis nerii – oleandr hafı
Hippotion celerio – iri tənək hafı
Hesperiidae – qalınbaşlar
üʏᴇ – qalınbaş-1 (çvr. < Rus. толстоголовка)
Papilionidae – yelkənlilər, yelkənqanadlılar
üʏᴇ – yelkənqanadlı, yelkəncik
Zerynthia – zerintiyalar (< Rus. зеринтии)
Zerynthia caucasica – Qafqaz zerintiyası
Parnassius nordmanni – Nordman apollonu
Parnassius apollo – adi apollon
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Papilio – əsl yelkənqanadlı
Papilio machaon – maxaon
Papilio alexanor – aleksanor yelkənciyi
Papilio alexanor orientalis – şərqi aleksanor yelkənciyi
Pieridae – ağ kəpənəklər, ağqanadlılar, ağcalar (çvr. < Rus. белянки)
Anthocharis cardamines – avrora (< Rus. аврора)
Anthocharis gruneri – şəfəqsaçan
Zegris eupheme – eyfema
Aporia crataegi – yemişan kəpənəyi
Pieris brassicae – kələm ağ kəpənəyi, ağ kələm kəpənəyi MT, kələm kəpənəyi
Pieris rapae – turp ağ kəpənəyi, turpəng kəpənəyi
Colias – sarıca (çvr. < Rus. желтушка)
Colias aurorina – avrorina sarıcası (çvr. < Rus. желтушка аврорина)
Colias caucasica – Qafqaz sarıcası (çvr. < Rus. кавказская желтушка)
Colias chlorocoma – Kürd sarıcası (çvr. < Rus. курдская желтушка)
Colias thisoa – Alp sarıcası (çvr. < Rus. альпийская желтушка)
Lycaenidae – göycələr (çvr. < Rus. голубянки)
Callophrys danchenkoi – Naxçıvan zümrüdü
Tomares romanovi – Romanov tomaresi (çvr. < Rus. томарес Романова)
Lycaena ochimus – Oxim qızılı kəpənəyi (çvr. < Rus. черво́нец охимус)
Nymphalidae – nimfalidler (< Rus. нимфалиды)
Speyeria alexandra ᴏʀ Mesoacidalia alexandra ᴏʀ Argynnis alexandra – Aleksandra sədəflisi (çvr. <
Rus. перламутровка александра)
Aglais urticae ᴏʀ Nymphalis urticae – gicitkən kəpənəyi
Thaleropis ionia – ioniya bərqvuranı
Lasiommata adrastoides [Pararge adrastoides] – Talış məxməri kəpənəyi
Satyrini – satirlər (< Rus. сатиры)
Melanargia hylata – hilata
Pseudochazara alpina – Alp satiri (çvr. < Rus. альпийский сатир)
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Danaus plexippus – monarx kəpənək (çvr. < Rus. бабочка-монарх), danaid-monarx (çvr. < Rus.
данаида-монарх)
Danaus chrysippus – xrizip (< Rus. хризипп)
Geometridae – qarışçılar
üʏᴇ – qarışçı, qarışlayıcı (çvr. < Rus. пяденица < пядь «qarış»)
Erannis defoliaria – meyvə qarışçısı
Angerona prunaria – gavalı qarışçısı
Operophtera brumata – qış qarışçısı, qış qarışlayıcısı
Noctuidae – sovkalar, gecə kəpənəkləri
üʏᴇ – sovka (çvr. < Rus. совка)
Rhypagla lacernaria [Glaphyra lacernaria] – dalğaqanad sovka
Catocala electa – qırmızıbaftalı söyüd sovkası
Catocala fraxini – göybaftalı sovka
Garella musculana ᴏʀ Erschoviella musculana – qoz meyvəyeyəni
Earias insulana – tikanlı yastıca
Arctiinae s.lt. [Arctiidae] – ayıcalar
Callimorpha dominula – məleykəayıca, məlikə ayıca, ayıcaxanım
Euplagia quadripunctaria – dördnöqtəli ayıca
Axiopoena maura – qara ayıca
Utetheisa pulchella – qırmızınöqtəli ayıca
Arctia caja – kaya ayıcası (çvr. < Rus. медведица кая)
Epicallia villica ᴏʀ Arctia villica – tarla ayıcası
Eucharia festiva ᴏʀ Arctia festiva [Ammobiota hebe] – hebe ayıcası
Rhyparia purpurata – tünd qırmızı ayıca
Hyphantria cunea – amerika ağ kəpənəyi, ağ amerika kəpənəyi, ağ amerika böcəyi
Amata phegea – yalançı alabəzək kəpənək (çvr. < Rus. лжепестрянка)
Lithosiinae – şibyəyeyən ayıcalar (çvr. < Rus. лишайницы)
Atolmis rubricollis [Gnophria rubricollis] – tünd şibyəyeyən
Cybosia mesomella – sarımtıl-boz şibyəyeyən
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Eilema caniola – ağımtıl şibyəyeyən
Eilema depressa [Eilemia deplana] – yastı şibyəyeyən
Eilema sororcula – qızılırəng şibyəyeyən
Eilema complana – qovaq şibyəyeyəni
Eilema palliatella – torpaq şibyəyeyəni
Eilema lutarella – sarı şibyəyeyən
Eilema lurideola – gümüşü-boz şibyəyeyən
Lithosia quadra – dördnöqtəli şibyəyeyən
Pelosia muscerda – boz peloziya (çvr. < Rus. серая пелозия)
Pelosia obtusa – sarı peloziya (çvr. < Rus. жѐлтая пелозия)
Paidia conjuncta – qaya şibyəyeyəni
Paidia rica [Paidia murina] – açıqalın şibyəyeyən, qayalıq şibyəyeyəni
Setina – güvəyəbənzər şibyəyeyən (çvr. < Rus. молевидная лишайница)
Setina aurita – qaratıl-sarı güvəyəbənzər şibyəyeyən, güvəyəbənzər qaratıl-sarı şibyəyeyən
Setina irrorella – sarı güvəyəbənzər şibyəyeyən, güvəyəbənzər sarı şibyəyeyən
Setina kuhlweini – qırmızımtıl-sarı güvəyəbənzər şibyəyeyən, güvəyəbənzər qırmızımtıl-sarı
şibyəyeyən
Setina roscida – boz güvəyəbənzər şibyəyeyən, güvəyəbənzər boz şibyəyeyən
Lymantriinae [Lymantriidae] – baramasarıyanlar
Orgyinae [: Orgyiini + Nygmiini] – dalğazolaqlılar
Orgyia antiqua – valehedici gözəlçə
Euproctis chrysorrhoea – qızılqarın kəpənək
Lymantriinae [: Leucomini + Arctornithini + Lymantriini] – baramasarıyanlar
Lymantria dispar – tək ipəksarıyan, dəyişik ipək sarıyan
Macdunnoughia confusa – damcıləçəkli sovka
Euchalcia variabilis obscurior – müxtəlifrəngli sovka
Autographa gamma – qamma sovkası
Acronicta rumicis – quzuqulağı sovkası
Cucullia argentea – gümüşü başlıqlı sovka
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Amphipyra pyramidea – piramidal sovka
Schinia imperialis – imperator sovkası
Heliothis viriplaca [Chloridea dipsacea] – qarayonca sovkası
Heliothis virescens – tənbəki yarpaqbükəni
Helicoverpa armigera – pambıq sovkası, qərənfil sovkası
Periphanes delphinii – mahmızçiçək sovkası
Aedophron phlebophora – şüalı sovka
Aedophron rhodites – çəhrayı sovka
Spodoptera exigua [Caradrina exigua] – karadrina (çvr. < Rus. карадрина)
Spodoptera littoralis – Misir pambıq sovkası
Spodoptera litura – Asiya pambıq sovkası
Hoplodrina ambigua – qonur boz sovka
Mormo maura – tünd rəngli sovka
Actinotia polyodon – qəhvəyi dazı sovkası
Actinotia radiosa – xallı dazı sovkası
Oxytripia stephania [Oxytripia danilevskyi] – Danilevski sovkası
Staurophora celsia – qəşəng yaşıl sovka
Lacanobia contigua – bağ sovkası
Hadula trifolii ᴏʀ Anarta trifolii – üçyarpaq yonca sovkası
Mamestra brassicae – kələm sovkası
Hadena irregularis – açıq sarı dən sovkası
Actebia praecox – yaşıl torpaq sovkası
Dichagyris pfeifferi – Pfeiffer sovkası, yaşıl torpaq sovkası
Dichagyris musiva – qəşəng yaşıl sovka
Agrotis segetum – payızlıq əkin sovkası, adi taxıl sovkası
Cyrebia anachoreta – anaxoreta sovkası
Xestia c-nigrum – c-qara ləkəli sovka, s-qara ləkəli sovka
Isochlora viridis – yaşıl alp sovkası
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