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HOE VINOT OE PENIS VAN OE WALVISSEN OE VAGINA ?
door Günther Behrmann2,3
Bij waarnemingen van copulerende walvissen valt de
bijzonder lange penis op, die kronkelend probeert
de vagina te bereiken. Naar aanleiding van een
cursus over de anatomie van de wal vissen werden
door studenten de vraag gesteld, hoe de walvissen
de penis dirigeren. Een zo nauwkeurige stuurmanskunst, als ze blj de grote wal vissen noodwendig
zou zlJn, verwacht men van hen niet. Omdat geen
van de aanwezige vaklieden deze vraag kon berantwoorden, leidde het tot een nauwkeuriger onderzoek
van de penis van een bruinvis, Phocoena phocoena
(Linne, 1758).
Morfologisch zijn de copulatieorganen van de walvissen vergelij kbaar met die van oorspronkelij ke
zoogdieren (Oaudt 1898; Slijper 1966; Simpson et
al. 972), alleen zijn ze in verhouding aanzienlijk
langer
en beweeglij ker.
Oe
teelballen
(testes) (afb.l, T) liggen zeer hoog in het lichaam,
dorsocraniaal van de urineblaas (vesica urinaria,
BV). Oe penis (afb.1) is aan het bekken (OP) vastgegroeid en kan met behulp van een spier (musculus
retractor penis, MR) in het lichaam teruggetrokken
worden. Het centraal gelegen zwellichaam (corpus
cavernosus) is met elastisch en collageen weefsel
2Alfred-Wegener-Instituut voor Polaire en Z
27570 Bremerhaven.
3

ver taling: L. Nois.
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Behrmann, Abb. I
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Afb.1:

Geschematiseerd model val) de penis van een
tandwalvis: urineblaas (BV), eikel (G), penisspier
(MI), retractorspier (MR), bekkenbeen (OP), pseu dopraeputium (= voorhuid) (PP).

omgeven dat van bloedvaatjes en zenuwen doortrokken is. Het centrale weefselgedeel te is omkleed
met een dikke laag overlangs lopende spiermassa's
(musculus cavernosus, MI) die alle van het bekken
uitgaan. Een vergelijkbare spieruitrusting bezitten ook de kamelen (Slijper, 1979). In het distale
eind van de penis (afb.2), de eikel (glans penis,
G), ontbreken de spieren. Hier is het zwellichaam
(SG) alleen met bindweefsel omgeven, maar veel
sterker van bloedva ten en zenuwen voorzien. Hier
liggen in het bindweefsel veel lichaampjes van
Vater Pacini met zenuwuiteinden, vergelijkbaar met
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degene die bij de tandwalvissen in de punt van de
neus (Behrmann 1992) en bij de mens in de vingertoppen liggen.
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Behrmann. Abb. 2

Afb.2: geschematiseerde lengtedoorsnede door de
glans, maatstaf 1 mm: bloedvat (B), bindweefsel
(CF), zwellichaarn (SC), tastlichaampjes van VaterPacini (TC).

De opperhuid (epidermis) van de eikel (glans) is
maar 0.5 tot 1 mm dik; ze i8 als door nagels met
de eronder liggende weefsellaag (tunica albugenia)
verbonden en met slijmvlies bedekt. In de huid van
de glans liggen de lichaampjes van Kraus (corpuscula bulboidea) met zenuwui teinden, op afstanden
die kleiner zijn dan de 10 pm grote lichaampjes.
Tot hier toe 1s alles vergelijkbaar met de andere
zoogdieren, maar de penis van de wal vissen kan
bovendien met behulp van spieren bewogen worden.
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Daarmee ZlJn de bewegingen verklaarbaar, maar niet
hoe deze bewegingen gecoöördineerd worden. Histologisch onderzoek van de glans van de bruinvis,
Phocoena phocoena (Linne 1758) verschafte wel volkomen nieuwe inzichten hoe de spierbewegingen gecoördineerd konden worden.

Afb. 3 : model van een
tasthaartje:
A.
lengtedoorsnede,
maatstaf 10 pm; B.
C11 e m 0 r e c e p tor e n ,
maatstaf 1 pm; C.
Dwarse
doorsnede
door een tast11aartje: chemoreceptoren
(C), slijmklier (M),
Langerhanscel
(LC),
porie van chemoreceptor (P), verzorgingsbuisje (ZT).

LZ
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De glans van de bruinvis is pelsachtig met tasthaartjes (sensillen) bedekt. Ongeveer 150 zulke
tasthaartjes liggen op een vierkante millimeter.
Ze hebben een lengte van ongeveer 150 pm en zijn
ZQwat 15 pm dik. In het centrum van ieder tasthaart je ligt een buisje (tubus, afb.3, ZT), dat
als verzorgingskanaaltje beschouwd kan worden.
Perifeer liggen microtubuli die met de chemoreceptoren (C) verbonden zijn. leder tasthaartje draagt
zowat 2500, tot 1 pm grote chemoreceptoren. Door
de afslui tbare porien geraken de van de vagina
uitgaande reukstoffen in de chemoreceproren en
prikkelen hun zenuwen.
leder tasthaartj e bezi t nog een grote ovale cel
van Langerhans (afb.3, LZ). Zulke rijkelijk bezenuwde cellen lunnen het lichaamseigen afweerstelseI dienen en ziektekiemen opnemen. Het onderzoek
van het mannelijke copulatieorgaan van de bruinvis
heeft nu bevestigd wat op grond van waarnemingen
van cOlterende walvissen vermoed werd: dat de penis, actief gestuurd door chemoreceptoren, de vagina vindt. Deze methode is enig in het dierenrijk, en het is te vermoeden dat de copulatie van
de andere wal vissen op een gelij kende wij ze gestuurd wordt.
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Afkortingen bij de afbeeldingen:
B
bloedvat
BV
blaas (vesica urinaria)
C
chemoreceptor
G
eikel (glans penis)
LZ
cel van Langerhans
MG
slijmklier (glandula micosa)
MI
penisspier (musculus ischia cavernosum)
MR
retractiespier (musculus retractor penis)
OP
bekkenbeen (os pelvis)
P
porie van de chemoreceptor
PP
pseudovoorhuid (pseudopraeputium)
SC
zwellichaam (corpus cavernosum)
T
teelbal (testes)
TC
lichaampjes van Vater-Pacini (corpuscula lamellosa)
ZT
centraal buisje.

