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Abstract: The author examined the holotype and paratype specimens of Eupithecia catharinae Vojnits, 
1969 deposited in the Hungarian Natural History Museum. Additionally more than 800 specimens 
were studied, all curated hitherto either as E. catharinae or E. absinthiata (Clerck, 1759). It has been 
found that E. absinthiata is a polytypic species, and the species-group name catharinae indicates a 
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for the first time. 
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Summary: In the second half of the 1960ies Dr András Vojnits revised the Eupithecia absinthiata ma-
terial deposited in the Hungarian Natural History Museum. He concluded that none of them were 
identical with the species E. goossensiata considered as valid taxon in those times. The material curat-
ed as E. absinthiata were arranged by him into two „sharply” differing groups; one of them became 
described as new species under the name Eupithecia catharinae. 

A. Vojnits concluded that in both sexes the size of catharinae is larger than that of absinthiata. Alt-
hough the wing patterns are identical, the dominant shade of the catharinae wing ground colour has 
an „iron grey shade”, whilst that of in absinthiata is chocolate brown with rufous tone. Differences 
were also detected in male genitalia configurations, especially in the shape of the valva, whilst in the 
case of females it was pointed to the size and form of the bursa, and the position of signa (Vojnits 
1969, 1970). 

Reading the works of Vojnits is it obvious that he failed to examined absinthiata type material, 
and specimens from the type locality were neither consulted. The material originated from a wider 
geographical area was not analysed and the method he used was not documented. 

According to the 700–800 specimens collected in various geographical regions of Hungary it can 
be concluded that catharinae-like individuals can be detected in any populations and they are present 
with specimens having typical absinthiata characteristics. The so-called „chocolate brown” absinthiata 
specimens have variable genitalia configurations, otherwise they are almost totally identical with the 
ferruginous grey catharinae forms.  The specimens having catharinae wing markings possess genitalia 
configurations which cannot be distinguished from typical absinthiata (eg. Fazekas 1982, p. 149, Abb. 
4a, ♀ gen.; Mironov 2003, p. 396, ♂ gen. 123., p. 416, ♀ gen. 123.). 
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Bevezetés – Introduction 
 
Az Eupithecia satyrata fajcsoportba tartozó E. absinthita–E. catharinae „fajpárról” 
még nem jelent meg elemző munka Magyarországon Vojnits (1969, 1970) leírása 
óta. Szórványosan – néhány tanulmányban – találunk utalásokat arra vonatkozóan, 
hogy a catharinae-t nehezen, vagy egyáltalán nem lehet elkülöníteni az absinthiata 
fajtól (Fazekas 1980, 2012). Nagy valószínűséggel annak csak egy ökológiai formá-
ja, s a catharinae nevet csupán az absinthiata szinonimájaként kell használnunk. 
 Bár ez a felismerés jelen sorok írójánál már több évtizeddel ezelőtt felmerült 
(Fazekas 1980), mégis csak most vizsgáltam meg először a catharinae eredeti típusa-
it, s azokat összehasonlítottam sok száz absinthiata fajnak identifikált példánnyal. 
  A revíziót az is indokolja, hogy Mironov (2003) európai kötetében, minden 
vizsgálati dokumentáció nélkül, csupán néhány mondatban az  E. catharinae-t az E. 
absithiata szinonimái közé sorolta. Számos európai online fórumon, weblapon (lásd a 

lábjegyzetben: 1, 2) Mironov (2003) könyvének megjelenése után is az E. catharinae-t 
valid fajként kezelik. 
 Az alábbiakban röviden áttekintem az absinthiata–catharinae „fajpár” hazai kuta-
tástörténetét, bemutatom az újra vizsgált E. catharinae típusokat, s összegzem a ku-
tatási eredményeket. 
 
Anyag és módszer – Material and methods 
 
Több mint 800 példányt vizsgáltam meg annak eldöntésére, hogy mely példányok, 
melyik taxonhoz tartoznak. Elkülönítő diagnosztikus bélyegeket kerestem a szár-
nyakon, has oldali lemezeken és a genitáliákban. A vizsgált példányok lefedik az 
országosan korábban publikált E. absithiata és E. catharinae előfordulási helyeinek 
földrajzi térségeit.. Az elkészített genitália preparátumok jelentős része a pécsi 
Regiograf Intézetben és részben a Magyar Természettudományi Múzeumban 
(Budapest) vannak elhelyezve, kanadabalzsamban ill. euparalban. Azért, hogy az 
ivarszervek térszerkezetét a későbbiekben is tanulmányozni lehessen, a vizsgálati 
anyag néhány példányának genitáliáját 97%-os glicerinben tartósítva, műanyag 
csőben, a rovartűre tűztem. Az imágók képei Sony DSC-H100v fényképezőgéppel 
és Zeiss sztereo mikroszkópra szerelt BMS tCam 3,0 MP digitális kamerával ké-
szültek, a ScopePhoto 3.0.12 szoftver segítségével. A genitális fotókat a Scopium 
XSP-151-T-Led biológia mikroszkóppal és a számítógéphez csatlakoztatott 
MicroQ 3.0 MP digitális kamerával készítettem 20x-os és 50x-es nagyítással.  
 Az így elkészített habitus és preparátum fotókat a Corel Draw/Paint és 
Photoshop programokkal elemeztem. A térképezés során többféle adatgyűjtést vé-
geztem: geokoordinátás (= ponttérképezés), folt-térképezés, földrajzi(hely) nevek 
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szerint. Az igen heterogén adatsorok alapján készítettem el a vizsgálati példányok 
magyarországi lelőhelytérképét (vö. 8. ábra). 
 
A gyűjtemények rövidítése – Collection acronyms: JPM=  Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
[Janus Pannonius Museum]; MM= Mátra Múzeum, Gyöngyös [Mátra Museum]; MTM= Magyar 
Természettudományi Múzeum, Budapest [Hungarian Natural History Museum]; RRM= Ripl-Rónai 
Múzeum, Kaposvár [Ripl-Rónai Museum]. 

 
Kutatástörténet 
 
Vojnits az 1960-as évek második felében a Magyar Természettudományi Múzeum 
gyűjteményében átfogó összehasonlító vizsgálatot végzett az Eupithecia absinthiata 
példányokon. Megállapította, hogy közülük egyik sem azonosítható az E. 
goossensiata fajjal, melyet Ő akkor valid fajnak tartott. Az addig E. absinthiata név alá 
besorolt példányokat ugyanakkor „élesen” két csoportra osztotta, s így írt (Vojnits 
1970, p. 127): „A fennmaradó rész azonban mind morfológai, mind pedig 
fenológiai és élőhely igény szempontjából élesen elütött az absinthiata-tól és a 
goossensiata-tól. Ugyanerre az eredményre vezettek az ivarszervi vizsgálatok is. 
Minthogy az idevágó irodalom áttanulmányozása nem hagyott kétséget aziránt, 
hogy az absinthiata csoport egy még le nem írt tagjáról van szó, az új fajt Eupithecia 
catharinae VOJNITS néven vezetem be az irodalomba”. 
 A szerző megállapította, hogy a catharinae mérete mindkét ivarban nagyobb, 
mint az absinthiata-é. Bár a szárnyak rajzolati elemei megegyeznek, azonban  a 
catharinae szárnyainak barna alapszíne vasszürke alaptónusú, míg az absinthiata cso-
koládébarna, vörhenyes fényű. A hím ivarszervekben eltéréseket talált a valva alak-
jában, míg nőstények esetében a bursa nagyságában, annak formájában, s a 
signumok elhelyezkedésében vélt felfedezni eltéréséket (Vojnits 1969, 1970).  

Vojnits tanulmányaiból az derül ki, hogy az absinthiata eredeti típusait, vagy a tí-
puslelőhelyről származó példányokat nem vizsgálta, s a szélesebb földrajzi térség-
ből származó sorozatokat nem elemezte és vizsgálati dokumentációt sem közölt. 
 Az absinthita-t Vojnits „visszavonulóban” lévő fajnak tekintette az Alföldön, 
melyet a mocsarak és lápok területének csökkenésével magyarázott. A catharinae-t a 
melegebb és a szárazabb területek fajának tartotta (Alföld, a középhegységek 
karsztbokor erdői, sziklafüves lejtői stb.); hernyója Solidago virgaurea-ról került elő. 
Szerinte az absinthiata a „…a folyók holtágaiban kialakuló lápos, mocsaras területe-
ken él…”, ahol a hernyókat Eupatorium cannabium-on gyűjtötték. Bár feltételezem, 
hogy Vojnits számos példányt vizsgált, azonban semmilyen elterjedési térképet 
nem közölt a taxonokról. 
 Igen érdekes a két taxon fenológiája is: míg az absinthiata imágók június végétől 
augusztus elejéig repülnek, addig a catharinae csak július végén kezd el repülni, s az 
utolsó példányait még szeptember elején is lehet gyűjteni (Vojnits 1970, p. 128–
129.) 
 Vojnits (1969, 1970) tanulmányait követően a hazai és főleg a közép-európai 
kutatók megjelenő publikációikban folyamatosan közölték az absinthiata és 
catharinae fajokat. 
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 Hazai és európai vonatkozásban az első kételkedő taxonómia jegyzetet a Ba-
kony hegység Eupithecia faunájának vizsgálata során tettem a catharinae fajról 
(Fazekas 1980, p. 135.): „Az auctor által megadott specifikus catharinae genitália-
bélyegek saját vizsgálataim szerint igen nehezen vagy többnyire egyáltalán nem is-
merhetők fel. Inkább azon a véleményen vagyok, hogy a catharinae csupán egy táp-
növény rassz, s az E. absinthiata CL.-el való allopatrikusságát figyelembe véve he-
lyesebb volna subspeciesnek tekinteni.” Ezt követően további sorozatokat átvizs-
gálva magam teljesen mellőztem a catharinae név használatát, s mindig absinthiata-
kat identifikáltam,  ugyanakkor a hazai kutatók továbbra is elkülönítették a két fajt. 
 Az absinthiata–catharinae „fajpár” kérdésében Mironov (2003, p. 281) már hatá-
rozottabb álláspontot közölt, amikor így írt: „After carefully examining many 
specimens of absinthiata from West Europe to the Far East of Russia and the hol-
otype and some paratypes of catharinae, as well as studying the original description 
of catharinae, I have come to the conclusion that absinthiata and catharinae are con-
specific. Vojnits distinguished catharinae from absinthiata mainly by its macula-
tion, greyer colour, size and shape of wings. However, to my surprise, no differ-
ences in external and morphological characteristics could be found between the 
specimens of absinthiata and the holotype of catharinae.” Mironov (2003) nem csak 
a catharinae-t, hanem a goossensiata-t is az absinthiata szinonimájának tekintette. 
 Mivel Mironov (2003) a fentieken kívül semmilyen vizsgálati anyagot 
(habitusképek, genitáliák stb.) nem mutatott be a catharinae-ről, s a faji státusz meg-
vonását egzakt módon nem igazolta (vö. Fazekas 2012, p. 56.), a következőkben 
először ábrázolom színesben a holo- és paratípust valamint ez idáig csupán tusraj-
zokon közölt genitáliákat mikroszkópos felvételekkel illusztrálom. 
 
Az Eupithecia catharinae típusainak vizsgálata 
 
Eupithecia catharinae Vojnits, 1969 
Acta Zoologica Acadaemiae Scientiarum Hungarica 15 (1–2): 232–236. figs 1A [♂ genitalia], 2A [♀ 
genitalia]. Locus typicus: Kunfehértó, holo- et paratípus in coll. MTM Budapest. 

 
Vizsgálati anyag – Examined material  
In coll. MTM, Budapest: ♂| Kunfehértó | 1966.VII. 22. | fénycsapda 
|Holotypus | Eupithecia catharinae Vojnits, 1969 | No 484 |Holotype | ♂: 
|Eupithecia catharinae Voj. | V. Mironov ;  – ♀ |Mátrasz.[ent]lászló | 830 m 
|1958.VIII.13-16. | dr. Kaszab Z. |Paratypus | Eupithecia catharinae Vojnits, 
1969 | Gen. prep Fazekas I. No. 3433. ♀ |Eupithecia catharinae; – ♀ | Budapest 
| Budai hegys. | Virányos | 1950.VIII.14. | Dr. Lengyel | Paratypus | Eupithecia 
catharinae Vojnits, 1969 | Gen. prep Fazekas I. No. 3434. ♀ |Eupithecia 
catharinae; – ♀ |Bükk hg. || Bálvány | 1959.VII.16. | Balogh I. |Gen. prep. No. 
10.718♀ |Dr. A. Vojnits | Budapest TTM|E. catharinae Vojnits | det. Vojnits 
A.; – ♀ | Mecsek hg. | Vasas II. |fénycsapda | 1966.VII.23. |Gen. prep. No. 
10.721♀ | Dr. A. Vojnits | Budapest TTM|E. catharinae Vojnits | det. Vojnits 
A. 
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Az eredeti leírásban a szerző sem a catharinae habitusképét, sem pedig tusrajzát 
nem ábrázolta. Az ivarszervi ábráknál nem tüntette fel a típusokon lévő cédulák 
adatait, csupán a preparátumok számát közölte. 

A típusok és nagyobb számú,  korábban E. catharinae fajnak határozott példány 
részletes revíziója után azon a véleményen vagyok, hogy a catharinae a politipikus 
E. absinthiata egy igen  elterjedt intraspecifikus alakja, nem valid faj, hanem csupán 
annak szinonimája. 
 Vojnits (1969) morfológiai alapon a catharinae-t a nagyobb szárnyméret, az ún. 
vasszürke tónusú alapszín, a valvák és bursa alakja, a signumok nagysága és elhe-
lyezkedése alapján különítette el az absinthiata-tól és a goossensiata-tól. Az utóbbi 
taxonról bebizonyosodott, hogy nem önálló faj, hanem csupán az absithiata egyik 
alakja. Az ország különböző földrajzi területein gyűjtött, mintegy 700–800 példány 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy az ún. catharinae „formák” bármelyik helyi 
populációban megjelenhetnek, s együttesen vannak jelen a tipikusan absinthiata bé-
lyegeket viselő példányokkal. Az ún. „csokoládébarna” absinthiata példányok ivar-
szervei morfológiailag variabilisek, s szinte teljesen azonosak a „vasszürke” szárny-
tónusú catharinae formákéval. A catharinae szárnyjegyeket viselő példányok ivarszer-
vei nem konstansak, azok semmiben sem térnek el a tipikus absinthiata jellegektől 

1. ábra. „Eupithecia catharinae” néven azonosított különböző Eupithecia absinthita 
példányok szárnyainak habitusa; gen. prep. Fazekas I. 
Figure 1. Wing patterns of Eupithecia absinthita (indicated); original identified are 
„Eupithecia catharinae”; gen. prep. Fazekas I. 
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2–7 ábra. „Eupithecia catharinae”: 2. holotípus, ♂; 3. paratípus, ♀; 4. ♂ genitália, holotípus; 5. ♂ VIII. 
sternit, holotípus; 6. ♂ genitália, aedeagus, holotípus; 7. ♀ genitália, paratípus 
 
Figures 2–7. „Eupithecia catharinae”: 2. holotype, ♂; 3. paratype, ♀; 4. ♂ genitalia, holotype; 5. ♂ 
VIII. sternit, holotype; 6. ♂ genitalia, aedeagus, holotype; 7. ♀ genitalia, paratype 
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(vö. Fazekas 1982, p. 149, Abb. 4a, ♀ gen.; Mironov 2003, p. 396, ♂ gen. 123., p. 
416, ♀ gen. 123.). 
 Egyes kutatók szerint a kanadabalzsamban ill. az euparalban lefedett és tartósí-
tott genitália preparátumok amolyan „műtermékek”, s jelentősen torzítják főleg a 
nőstények bursa-jának alakját, így alkalmatlanok a fajbélyegek egzakt felismerésére. 
Ez a szubjektív vélekedés nem helytálló. A megfelelő módon előkészített, lefedett 
és tartósított ivarszervek morfometriai értelemben teljesen korrelálnak a glicerin-
ben, minden külső deformáló, lapító hatástól mentes genitáliákkal. 
 Vojnits (1969, 1970) szerint eltérések ismerhetők fel az absinthiata és a catharinae 
között az élőhelyek, a tápnövények és a repülési időszak vonatkozásaiban is. A 
nagyszámú vizsgálatai példány alapján az előbbi megállítások nem igazolódtak be. 
A tipikus absinthiata-k ugyanúgy előfordulhatnak száraz, meleg élőhelyeken, míg a 
catharinae alakok megjelennek a hűvösebb, nedvesebb habitatokban is. A repülési 
idő viszonylag hosszú júniustól akár szeptember közepéig is elhúzódhat (Fazekas 
1977, p. 55). Mironov (2003) szerint Európában egy vagy két generációs, majd 
megjegyzi a következőket: „…in some years a partial first generation from late 
April to mid-May.” 

 Vojnits (1969, 1970) csupán két tápnövényt említ: Solidago virgaureae, Eupatorium 

cannabium. Ez idáig mintegy 30-40 növényen találták meg a hernyókat (vö. 
Mironov 2003, p. 280–281.), tehát egy jellegzetesen polifág fajról és annak alakkö-
réről van szó. 
 
Korábban Eupithecia catharinae-nek határozott példányok megismételt 
vizsgálata 
 
In coll RI, Pécs: 87 ex |Bakóca, Balatonszabadi, Balatonszemes, Csopak, Erdős-
mecske, Farkasgyepű, Fenyőfő,  Gyöngyössolymos, Gyulaj, Királyszállás, Kisva-
szar, Komló, Kőkútpuszta (Mátra), Mátraháza, Nagyharsány, Püspökszentlászló, 
Som-hegy (Bakony), Szederkény, Somhegypuszta, Szömörke-völgy (Bakony), Ti-
hany, Zamárdi, Zobákpuszta (Komló) (vö. Fazekas 1977, 1979, 1980). Az előbbi 
irodalmakban felsorolt catharinae példányok az E. absinthiata fajhoz tartoznak.  
 
Összefoglalás – Summary 
 
Ez idáig arról nincs tudomásunk, hogy a molekuláris biológiai kutatások a 
catharinae faji státuszát igazolták volna. A morfológiai és bionómai elemzések alap-
ján az Eupithecia catharinae Vojnits, 1969 taxont az Eupithecia absinthiata (Clerck, 
1759) szinonimájának tekintem.  
 
Köszönet – Acknowledgements:  Megköszönöm Bálint Zsoltnak és Katona Gergelynek (MTM, 
Budapest), hogy az E. catharinae típusok vizsgálatához segítségüket adták. Az angol nyelvű szövegré-
szek munkálataiban Bálint Zsolt volt   segítségemre. 
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8. ábra. Eredetileg „Eupithecia catharinae”-nek  identifikált  példányok lelőhelyei Magyarországon, 
melyek a revízió alapján Eupithecia absinthiata-nak bizonyultak   
Figure 8. Localities Eupithecia absinthiata in Hungary;  original identified are „Eupithecia catharinae” 

12 Fazekas: Eupithecia catharinae típusok revíziója 




