PARNING.
”Svårparade” tikar är inget okänt fenomen inom Shiba.
En del tikar kan vara nog så dominanta mot hanhundarna, men det kan även finnas andra orsaker
till varför tiken inte vill låta sig paras.
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Den vanligaste orsaken är att tiken provas med hanhunden på fel dag, för tidigt eller sent i löpet. Är man för
tidigt ute med att försöka para så orsakar det ju inga större problem utan man fortsätter att prova sig fram tills
man träffar rätt dag. Är det för sent, så finns däremot inget annat att göra än att vänta tills nästa löp.
Många Shiba tikar är extremt renliga av sig och det är lätt att missa den första dagen på löpet. Det är också
troligen en av anledningarna till att vi kan uppleva så stora variationer mellan löpen på samma tik. Missar man
ett par dagar i början så upplevs det att tiken står tidigt och har man däremot lyckats hitta första dagen så stod
den sent.
Ett bra tips när man går och väntar på att tiken ska börja löpa och inte vill missa första dagen, är att lägga en
vit frotté handduk på natten över tikens sovplats. Hur renlig en Shiba tik än är, så är i varje fall min erfarenhet
att dom inte fixar en vittvätt, utan de första spåren finns kvar på handduken. Själv låter jag mina egna tikar
ha vita handdukar under hela löp perioden oavsett om jag tänkt para tiken eller inte eftersom det är lättare att
se när tiken är helt ur löp och att inga konstiga flytningar har tillkommit som t.ex. kan vara ett tecken på en
pyometra.
Könsdriften är en av våra starkaste drifter. Vill inte en tik låta sig paras, så finns det säkert någon
bakomliggande orsak, som vi ibland kanske inte riktigt förstår men som vi ändå bör respektera.
Ibland hör man talas om ”pjoskiga” tikar, men i regel är de inte ”pjoskigare” än att de kommer att para sig om
de själva fritt får välja sin partner. Oavsett vad någon nu tolkar som pjoskigt eller inte så går det inte att
misstolka den nya lagtexten.
§ 17 Tvångsparning av tikar får inte förekomma.
Med tvångsparning menas att tvinga tiken till parning genom att hålla fast tiken trots att tiken uttrycker obehag
eller försöker komma undan.
Tik som är helt ovillig att paras, även om det finns ett blodprov som visar att hon är i höglöp, avstå eller försök
att hitta någon annan lämplig hanhund.
När man parar sin tik så ska man tänka på att försöka hålla sig på ett inhägnat område, alternativt vara
inomhus. Hundarna kan faktiskt rymma, en löptik är aldrig pålitlig och man måste även försöka skydda
hundarna mot andra lösspringande hundar. Den attraktiva doften av löptik kan sprida sig blixtsnabbt i
grannskapet.

1. Jenny spelar svårflörtad till en början

2. Parningslek. Gen gör vad han kan för att få Jenny på bättre humör

3. Gen har i alla fall jätteroligt.

4. Gen testar Jennys villighet genom att lägga en tass på hennes rygg.

5. Det gick ju bra, så nu försöker han att få till det.

6. Jenny och Gen klarar parningen på egen hand, men det är bra att vara
i närheten om hundarna behöver stöd.

7. När hanen hittat rätt juckar han intensivt samtidigt som han sväller.
Tiken kan bli rädd och förska komma därifrån. Det är därför bra att stödja
tiken under detta moment.

8. När hanen svällt sitter hundarna ihop. Hanen vill nu gärna vända sig om
genom att föra ett ben över tikens rygg. Kan vara bra med en hjälpande hand.

9. Vi sitter ihop där bak, men passar på att utbyta lite kärleksord under
tiden.

10. Hängningen kan bli lång. Inte helt fel att få mysa i mattes famn när
det börjar bli tråkigt.

11. Jenny ser ganska belåten ut efteråt.

