Slingerende
geslachtsdelen

Dolfijnen doen
het ook met seksegenoten. Wellicht om
te oefenen, en om
onderlinge banden
te versterken.

Dier? Dolﬁjnen. Mogelijk heeft niemand zoveel
dolﬁjnengeslachtsdelen in haar handen gehad
als Dara Orbach. Het leven van de marien bioloog (Texas A&M University, VS) staat al jaren
in het teken van het seksleven van dolﬁjnen.
De daad? Dolﬁjnenseks bestuderen is een kunst.
De dieren leven meestal onder water en ver uit de
kust. Maar op een paar plekken kun je er toch een
glimp van opvangen. Vanaf de Golden Gate Bridge
in San Francisco zag Orbach duizenden bruinvissen in actie. De baai heeft de vorm van een zandloper en het smalste stuk ligt precies onder die
brug. ‘De bruinvissen zwemmen dagelijks de baai
in en uit. Vrouwtjes die met hoogtij onder de brug
doorgaan, worden opgewacht door de mannen.’
Agressie kenmerkt het seksleven van dolﬁjnen,
zegt Orbach. ‘Het verschilt per subsoort. Maar de
bruinvis benadert een vrouwtje van achter en
wikkelt zijn geslachtsdeel om haar heen terwijl hij
het water uit springt.’ Klinkt onmogelijk, maar het
is voor een bruinvis geen kunst: hij heeft een penis
tot zijn kin. Dolﬁjnen hebben het hele jaar seks,
terwijl vrouwtjes een korte periode vruchtbaar
zijn. Bovendien zien onderzoekers dolﬁjnen zich
vaak aan leden van hetzelfde geslacht vergrijpen.
Waarschijnlijk om te oefenen, en om te werken aan
sociale relaties. ‘Een dominante dolﬁjn kan op een
ander duiken om te laten zien dat hij de baas is.’
Wat Orbach betreft wijst alles erop dat seks voor
mannetjesdolﬁjnen een aangename activiteit is.
Opmerkelijk? Het andere geslacht lijkt vaak wat
minder lyrisch. ‘Ze stribbelen tegen, of hebben niet
door dat het mannetje op ze afkomt’, zegt Orbach.
‘Er zijn vaak ook meerdere mannetjes betrokken
bij de daad.’ Tijd voor een #metoo voor damesdolﬁjnen? Misschien toch niet. Orbach bestudeerde de
clitorissen van dode tuimelaars. Die blijken enorme
zenuwbundels te bevatten. Groter dan bij andere
dieren die plezier hebben in seks, zoals mensen
en bonobo’s. Orbachs conclusie is dat seks ook
voor vrouwelijke dolﬁjnen vermoedelijk ﬁjn kan
zijn. Waarom ze toch protesteren, is logisch. ‘Een
zwangerschap duurt twaalf maanden, en het kost
veel energie om kleintjes groot te brengen. Als je
zwanger raakt, dan graag van de goede man. Maar
het is moeilijk kritisch zijn als er tien op je duiken.’
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