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ABSTRACT: (The Large Whip Snake /Coluber jugularis caspius GMELIN/ in Zse
lic /N Hungary/.) - Authors write on the first occurrence of the Large 
Whip Snake in Zselic at the vicinity of Bőszénfa. Their paper is completed 
with the data of other species (Triturus vulgaris, Bombina variegata, Bufo 
buf о, Hyla arborea, Rana dalmatina, R. esculentiT Lacerta muralis, Nat'rlx 
natrixTI 
1989-ben két alkalommal végeztünk gyűjtő és megfigyelő munkát a Zselicben, 

ez elsősorban a teriilet Mollusca faunájának felkutatására irányult. A terepbejá
rások során megfigyelt kétéltű és hüllő fajok közül kiemelkedik a Coluber jugu
laris caspius GM. és a Lacerta muralis L. megléte a térségben. Kiegészítésképp 
közöljük az észlelt egyéb kétéltű és hüllő fajokat. 
Triturus vulgaris L.: Bőszénfa, Szenttamási-patak (forrásterület), X.25. (1 db). 
Bombina variegata L.: Kaposvár, Nádasdi-erdő - Hármas-határ, vímosás, bükkös, X. 

24. (3 db); Zselickisfalud, Marcadó-árok hída, X. 25. (1 db). 
Bufo bufo L.: Bánya, Szilvás-völgyi-patak hídja, X. 25. (2 ad., 1 juv.); Zselic

szentpál, Zselic-patak, X. 4. (1 db). 
Hyla arborea L.: Hajmás, temető, X. 24. (1 db); Szenna, Denna-erdő, X.25. (2 db). 
Rana dalmatina BONAP.: Bőszénfa, Kerékkötő-völgy, X. 4. (1 db); Kaposvár, Nádas

di-erdő - Hármas-határ, vízmosás, bükkös, X. 24. (1 db); Zselickislak, Vár
domb, X. 4. (1 db). 

Rana esculenta L.: Bánya, Szilvás-völgyi-patak, X. 25. (1 db); Lipótfa, X. 25. 
(3 db). 

Lacerta muralis L.: Somogyhárságy, Lencsés D, útkanyar, löszfal az erdei műút-
tél néhány méterre, X. 25. (1 ad., 3 juv.). 

Coluber jugularis caspius GMELIN: Bőszénfa, Szenttamáspuszta, Szenttamási irtás 
a természetvédelmi terület határától 2-300 m-re lévő löszfal a műút mel
lett, X. 25. (1 db). A löszfal tetején napozott. A fején egy korábbi sérü
lés okozta deformálódási nyomok figyelhetők meg: rendellenes vedlés, egyik 
szeme sérült, alsó állkapcsa torzult. A 20 С fölötti hőmérséklet és az e-
rős napsütés ellenére, érintésre csupán a fejét emelte meg. Hossza 154 cm. 

Natrix natrix (L.): Bőszénfa, Kerékkötő-völgy, a tó közelében, X. 4. (1 db). 
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