Om basenji

Basenji är en mycket speciell ras – en ”urhund”.
Detta innebär att de är väldigt nära besläktade med den
ursprungliga vargstammen.
Många brukar säga att basenjin liknar katter till
beteendet. Under en hundinstruktörkurs hos
hundpsykolog Yrza Franzén-Grönerup där jag studerade
om urhunden, fann jag att basenjin är en blandning av
katt, hund och varg.
De är till utseendet hundar men rör sig och tänker som
katter.
Deras minne, problemlösningsförmåga
och till och med sättet de gör ljud är likt vargens.
Länk
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Ospalh/Sandbox/Old_dogs

Här nedan är flera filmer om basenji

Lyckades ni inte få fram filmen, så behöver ni nog ladda ner QuickTime
https://support.apple.com/kb/DL837?locale=sv_SE

Animal Planet - Dogs 101 - Filmlängd 6:15
Filmen har engelskt tal
Filmlänk: https://www.youtube.com/watch?v=7vKcRDJ1nXk

Film med svenska undertextad. Filmlängd 6:15
Filmlänk: https://www.youtube.com/watch?v=7xTvFaOx1Tw&feature=youtu.be

En kort film om basenji, Filmlängd 2:46
Filmlänk: https://www.youtube.com/watch?v=uG3EHbVWfxk

Film om Dingo, med svenska undertextad. Filmlängd 6:11 min
Filmlänk: https://www.youtube.com/watch?v=arOhgGA3wQQ&feature=youtu.be
Dingo kan rotera sitt huvud nästan 360 grader. Och deras tassar kan rotera som en
mänsklig handled.
Mycket av deras egenskaper är likadana som basenji.

LA Ink Basenji Tattoo - hanen liknar Trej
Filmlängd 4:32
Filmlänk: https://www.youtube.com/watch?v=9aV2hDBvClk
Länk till Svenska Basenjisällskapet "SBS" Om Basenji
Länk: http://www.basenji.se/omrasen.htm

Bilder

Har man en basenji så.. :-)

Kan en basenji hoppa?
Jo, men de kan klättra bättre!

Passa dig!

Basenjihundar älskar att titta genom
fönster som katterna.
De blir lugnare av mentalarbetet.

En klättrande basenji!

En basenji kan bli kompis med en katt

En vanlig syn av basenji, liksom Dingo

Basenji letar efter en solfläck att sitta på

zzzzzzzzz med benen utsträckt

Svarta och tricolourer får lättare solsting

På husvagnens smala ryggstöd,
kan en basenji balansera bra som en katt!

Det går bra att ligga i
tidningsuppsamlings kartong

Det är skönt med täcke och skor
om det är riktig kallt ute

Basenji kan också bada,
de njuter i det varma vattnet!

Med övervakningskamera fick vi se en 8-veckors basenjivalp klättrade upp på
bordet och hoppade ner

8-veckors basenjivalp klättrade upp till bordet. Valpen klättrade ner från bord
Filmlänkar:https://www.youtube.com/watch?v=gE8ZlXdsjN4 och
https://www.youtube.com/watch?v=aOgU1vUrz4Q

