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NATUURLYKE HISTORIE: 

V A N DEN 

CEYL · O· NSCHEN 

B . 0 ·s C H - H o· N D .. 
D E onderfcheide foorten van Wolven, Vosfen en Hon

den , grenzen zo na aan elkander,. dat 'er eene meêr dan 
oppervlakkige befchouwing noodig is, om fommige derzeiven 
behoorlyk te onderfcheiden. Tot nog toe heeft niemand deeze 
Eleelen der Natuurlyke Hiil:orie beter tot dat einde behandeld, dan de 
Heeren n E B u F F oN (a) en D A u BENT o N. De Ontleed
kundige befchouwingen van den laatfi:en verfpreiden een onöntbee
rend licht, 't welk de fchilderkunfi:ige Tafereelen van den eeril:ge
melden volmaakt opheldert. . By deeze overeenkomil:ige doch 
wezendlyk verfchiliende foorten moet nog de FI:ycena , doch 
voornaamelyk de Jakhals ( Chacal), gevoegd worden. Dit laat
il:e dier, zo bekend in fomruige deelen van Europa, Afia en 
Africa, is nog niet genoeg bekend aan onze· Natuurkundigen. 
Den Heer L IN N É E, fchoon hy dit onder het Geilacht der Hon
den brengt, ontbreek en kenmerken ( b ). En B u F F o N ontbreekt 
eene afbeelding ( c), wa~rfchynelyk het · vel, waarna D A u BEN
T o N zyne befchryving gemaakt heeft , daartoe niet volkomen ge
noeg in order geacht hebbende. Zie daar dan het geilacht van 
dieren, waartoe deeze Bofch-hond, welken wy hier befchryven ,. 
als eene verfcheidenheid of verfchillende foort behoort. 

Zonder 

(a) Hifi. Nat. Tom. V. pag. 185. Tom. VII. pag. 39 & 75· Tom, IX. pag. 36-2. 

(b) Syjt. Nat. Tom. 1. pag. 59. N°. 7· 

(c) Hijt. Nat. Tom. XIII. pag. 255· &c. 
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.n E s c H R v v I N c v A N .E E N E N 

Zonder n1y in te laaten, over de onderfcheide foorten van 
I-londen en derzelver yerbafl:eringen, in het onderzoek, of de Her
ders- hond het eerfl:e ras kan op leeveren ; dan, of die eene 
verbafl:ering, of ~vezendlyk., als eene eerfl:e foort, kan, Qf moet 
aangemerkt worden; zonder in dit onderzoek te willen treeden, 
geef ik deezcn onder de benoeming, gelyk ik dien miefangen 
hebbe , · naamelyk , van Ceylonfche Bofch- hond. Het naafl:e., 
waartoe dit voorwerp te brengen is , fchynt rny den Hond, wel
ken de Heer L 1 N N É E de benoeming van Corfoc ( d) gegee
ven heeft, en die zekere frr.eeken van Siberiën bewoont. De 
lengte v.an de fiaart (welke in deeze afbeelding echter wat al 
te lang verbeeld is ) in vergelyking van de kleinheid van het dier, 
:c welk my · toefebeen volwasfen te zyn , maakt dit foort aan
Jnerkelyk, en onderfcheidt het aanfionds, met meerdere ver
feheidenbeid in foort , van bovengemelde dieren , naamentlyk, 
:v.an .den Wolf, Vos en Jakhals. 

Naardien dit vreemde dier niet, dan volmaakt wel opgezet, reeds 
l.ang dood gewee!l: zynde, onder my.n oog gekomen is , en men 
van deszelfs geäartheid niets heeft konnen ontdekken, ben ik 
buiten fiaat aan de kennis der Natuur -Hifiorie ten dien opzichte 
meerder licht by te zetten. \\,'y kunnen echter niet nalaaten de 
verfchuldigde erkentenis te bew~zen aan den Heer A~ n E 

.KL ER K , genoeg bekend by de Liefhebberen in Zeeland , Am

.flerdam en elders , door zyne Verzameling , zo van ongemeen 
fraai je opgezette vogelen , als van viervoetige en andere dieren, 
welke, eenigen tyd geleeden , door hem aan een Engelfeb Heer 
verkogt en nu in Londen te zien zyn. Door zyn Ed. , die my dit 
dier, ter afteekening en befchryving, met eenige andere toezond, 
ben ik onderricht, dat het zelve van Ceylon, onder de benoe
ming van Bofch- hond, gekomen is. De kennis van dit dier, 

door 

( d) Syft. Nat. Tom . lil. Appendix pag 223 . 
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C -EYLONS-CHEN BOSCH-HOND. 5 

d-Oor een goede afbeelding opgehelderd' voegt wederom eene 
fchakel aan de kennis der natuurlyke weezens ' welke men 
wet verwonderinge befchouwen moet. 

B ·E s c H R y V I N G · 

V A N DE ·N 

c E y L 0 N s c H E N 

B 0 s c H - H 0 N D. 
Tab. x l . i. 

D. E grootte is iets meêt, dan eene gemeene Huis-kat. De· 
lengte, van de neus tot aan ·den ftaart is, in deezen frand 

zittende, over den rug met een touw gemeeten , twee-en-twintig 
en een halve duim. Die der ftaart , welke in dè afbeelding 
wat te lang verbeeld is , heeft zefl:ien en een vierde duim. Hoog, 
van den grond tot op ·den rug, in ·een en loopenden ;Hand , negen 
en een halve duim. , · 

De grondkleur van dit dier is geelächtig afch-kl~urig, met 
donkerder en lièhter bruine hairen vlakkig doorweeve~. De 
voor- en achtervoeten .zyn, · .byna, geheel bruin. De 'ftaart, hoè 
meer naar 't einde, hoe donkerder. Hier en daar, vooral langs 
den rug,~ fchynt het 'bruin zich als ftreepächtig te willen ver
toonen. · De buik is afch -kleurig. Het geheele dier is dik
hairig, niet wollig, doch ·zagt in het aanraak en. 

De kop , die, in lengte en fpitsheid , wel: wat . nàar dien van 
een Das gelykt, is over de neus , boven · bek en oogen, tot 
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6 BESCHRYVING VAN ENZ. 

digt by de ooren en onder den bek, bruinkleurig. Boven op" . 
het hoofd is de kleur: afch - geel ; deeze kleur loopt voorby d~ 
ooren en maakt onder dezelven als een vlak ; verder daalt zy 
tot tusfchen de oogen, daar die als in een punt uitloop_t. On
der de oogen , op de wangen, zyn mede lichtkleurige en lang· 
werpige vlakken. 

De neusgaten zyn ter zyden halvemaanswyze open. Voor 
aan de bek heeft dit dier zeer veeleen zwartbruine kneevel-hairen, 
en twee zulke hairen fl:aan aan eiken binnenkantfchen hoek van 
het oog. 

In een rechte lyn van den bek , ter weêrzyden van het hoofd,... 
vertoont zich ook zulk een enkeld hair, gelyk mede onder aan 
den ·bek , zeer verre naar achteren. 

De ooren zyn eenigzins puntig en opfl:aande , met bruine:
hairen bedekt. 

De oogen . . ? . De tong . ? 
De tanden zyn voor in den boven- bek zes. Daarop volgen• 

twee flagtanden, en verder (zo ver ik in dit opgezet vootwerp 
zien kan ) ter wederzyden , vier zeer puntige kiestanden ; doch 
ik denk dat 'er meer zyn zullen, . welke, door den te naauw
geflooten bek , niet zigtbaar zyn. Onder in den bek zyn mede 
zes kleine voortanden , ter wederzyden met een groote flagtand· 
bezet, die tusfchen de bovenil:e flagtand en de kleine infch!et. 
In . elke zyde der onderkaak tel ik vyf puntige kiestanden , die 
beurtelings , de bek toe zynde , tusfchen de bovenfl:e infchieten. 

De klaauwen van dit dier gelyken meer naar die van eene Kat, 
dan naar die van eenen Hond ; hoewel de nagels niet zo ·lang. 
noch zo fcherp· zyn. . 

De vo~r- en achtervoeten zyn in vyf klaauwen verdeeld,.. 
welker nagels klein , doch plat en breed aan haar grondbeginfel " 
krom en puntig uitloopende, en wit zyn. 

De Sexe heb ik niet kunnen onderfcheiden •. 

EINDE .. 

D. 
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