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SAMENVATTING

De westelijke en oostelijke laaglandgorilla, de chimpansee, de gibbon, de sumatraanse orang-oetan en de 

mens zijn de species,  behorende tot de Hominoidea die aan insectivorie doen. Bij  de berggorilla en de 

bonobo  wordt  insectivorie  zelden  of  nooit  gezien.  Vrouwelijke  chimpansees  zijn  meer  insectivoor  dan 

mannelijke, net zoals bij  de orang-oetan. Bij deze laatste wordt bovendien vastgesteld dat lacterende en 

drachtige  dieren  meer  tijd  besteden aan het  zoeken en  consumeren  van  eiwit-  en energierijk  voedsel, 

waaronder ook insecten. Bij  de  westelijke laaglandgorilla daarentegen consumeren de mannelijke dieren 

meer termieten dan de vrouwelijke, mogelijks omwille van de sociale structuur waarin ze leven. En bij de  

oostelijke laaglandgorilla werd helemaal geen inter- of intraseksueel verschil voor mierenconsumptie gezien. 

Zowel gorilla's als chimpansees focussen zich vooral mieren en termieten. Mieren zouden niet  gekozen 

worden voor een specifiek nutriënt in tegenstelling tot termieten.  Cubitermes spp. en  Thoracotermes spp.  

worden vooral door de gorilla uitgekozen, en zijn een bron van ijzer. De chimpansee verkiest Macrotermes 

spp., welke behalve een eiwit- en energiebron, ook rijk zijn aan mangaan. Sommige insecten worden ook 

incidenteel opgenomen. De consumptie van aarde-etende termieten zou ook medicinale redenen kunnen 

hebben, omwille van het kaoliniet dat ze bevatten, dat een werking als antidiarreïcum heeft. Het gebruik van 

voorwerpen voor het vangen van insecten is typerend voor de chimpansee, en werd ook bij de orang-oetan 

in gevangenschap gezien. Wat de vertering van het exoskelet van  insecten betreft, dat voornamelijk uit 

chitine bestaat, zou het chitine vooral afgebroken worden via microbiële fermentatie. De lange retentietijd bij  

de gorilla  en de orang-oetan speelt  hierbij  een rol.  Bij  de mens werd het enzyme chitinase vastgesteld. 

Insecten kunnen ook fungeren als tussengastheer van parasieten, zoals bij verschillende species van de 

orde Spirurida, waardoor bij het consumeren van bepaalde insecten een besmetting met deze parasieten 

kan  samengaan.  Ook  bij  de  mens  is  insectivorie  een  zeer  gekend  fenomeen  en  wordt  dan  meestal 

entomofagie genoemd.

Sleutelwoorden: gebruiksvoorwerpen – insectivorie – mensapen – nutriënten - parasieten
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INLEIDING 

Insecten  vormen  een  belangrijk  onderdeel  van  het  dieet  voor  heel  wat  zoogdieren.  Behalve  bij  de 

insecteneters (Eulipotyphla), wordt insectivorie ook bij heel wat primaten vastgesteld. Deze literatuurstudie 

focust zich op de insectenconsumptie bij de mensapen. Bij de mensapen is een bewust foerageergedrag 

naar  insecten  bewezen  is  bij  de  westelijke  ((Tutin  en  Fernandez,  1992;  Deblauwe  et  al,  2002,  2003; 

Cipolletta et al 2006 )  en oostelijke laaglandgorilla ( Yamagiwa et al.,  1991), de chimpansee ((Tutin en  

Fernandez,  1992;  Deblauwe  en  Janssens,  2008;  Bogart  en  Pruetz,  2011),  de  gibbon  (Whitten,  1982; 

Palombit, 1997) en de orang-oetan ((Caton et al, 1999; Fox et al, 2004; Wich et al, 2006). Ook kan het 

consumeren  van  insecten  door  de  mens  worden  vastgesteld,  met  velerlei  redenen  (DeFoliart,  1999;  

Srivastata et al., 2009). 

Wat de redenen van insectivorie betreft  wordt  vooral  het  nutritioneel  belang alsook medicinale redenen 

gesuggereerd  (Deblauwe  en  Janssens,  2008).  Hoewel  insecten  slechts  vier  procent  van  het  totale  

opgenomen gewicht aan vers voedsel vormt bij de chimpansee (Hladik, 1977), suggereert Bogart en Pruetz 

(2008)  dat  consumptie  van  invertebraten  voor  hominoïden  een  belangrijke  voedingsbron  kan  zijn.  Dit 

aangezien men tot de vaststelling kwam, op basis van studies over entomofagie bij de mens, dat insecten 

meer calorieën, essentiële voedingsstoffen en soms proteïnen kunnen bieden per eenheid van gewicht dan 

rundvlees, kip of vis. In de studie van Tutin en Fernandez (1992) wordt gesuggereerd dat er op nutritioneel  

vlak geen verschil is in het belang van insectivorie tussen de gorilla (Gorilla gorilla gorilla)en de chimpansee 

(Pan troglodytes troglodytes). Dit blijkt echter wel zo uit de studie van Deblauwe en Janssens (2008). Een 

incidentele insectenconsumptie wordt vooral bij de berggorilla vermoed (Tutin en Fernandez, 1992; Dejean 

en Ruelle, 1995; Deblauwe et al, 2002). 

Ook het leeftijds- en geslachtsverschil tussen de dieren die insecten consumeren moet bekeken worden, om 

de redenen van insectivorie beter te kunnen achterhalen. Een verschil  zou te wijten kunnen zijn aan de 

sociale leefstructuur (Cipoletta et al.2006) of aan de fysiologische status van het dier (bij voorbeeld lacatatie  

en dracht) (Fox et al., 2004). 

Het al dan niet gebruiken van voorwerpen of de manier waarop het vangen van insecten gebeurt, heeft 

gevolgen  voor  het  insectivoor  gedrag  (bijvoorbeeld  de  mogelijkheid  om  al  dan  niet  een  bepaald  

insectenspecies te vangen).

Aangezien insecten als tussengastheer van bepaalde parasieten kunnen fungeren, zou dit een belangrijk  

nadeel kunnen vormen van het consumeren van insecten.  De levenscyclus van de meeste Spirurida een 

orde van de rondwormen (Nematoda) vereist een insect als tussengastheer, waarbij Spirurida een algemeen 

voorkomende parasiet is bij verschillende Afrikaanse primaten (Hahn et al., 2003; Gillespie et al., 2004).

Een  ander  nadeel  van  insectivorie  is,  opdat  de  primaat  toegang  kan  krijgen  tot  het  eiwit-  en  vetrijke 

binnenste deel  van het  insect,  moet  deze ofwel  het  exoskelet  manueel  of  met  zijn  tanden proberen te  

verwijderen, ofwel verteringsgewijs het chitinerijke exoskelet trachten af te breken (Lambert, 1998).

Vele aspecten moeten dus in beschouwing genomen worden om insectivorie volledig te begrijpen.
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LITERATUURSTUDIE

1. INSECTIVORIE, BIJ WIE?
1.1. WELKE PRIMATEN BEHORENDE TOT DE MENSAPEN (HOMINOIDEA) DOEN AAN INSECTIVORIE?

Onder de zoogdieren zijn er behalve de gekende insecteneters (Eulipotyphla), ook nog heel wat andere 

diersoorten waarbij insecten deel uitmaken van het dieet. Zo wordt ook bij verschillende primaten behorende 

tot de familie van de Hominidea een bewuste insectenopname beschreven.

Bij individuen binnen het genus Gorilla komt insectivorie voor bij de westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla  

gorilla)  (Tutin en Fernandez,  1992;  Deblauwe et  al,  2002,  2003;  Cipolletta  et  al  2006) en de oostelijke  

laaglandgorilla (Gorilla beringei graueri) (Yamagiwa et al., 1991). Dit is in tegenstelling tot de berggorilla 

(Gorilla  beringei  beringei)  waarbij  weloverwogen  insectivorie  slechts  per  uitzondering  wordt  vastgesteld 

(Tutin en Fernandez, 1992) en eerder een sociaal verworven en overgedragen bezigheid is (Watts, 1989; 

Deblauwe et al, 2002) en nutritioneel onbelangrijk lijkt (Ganas en Robbins, 2004).

Ook de chimpansee (Pan troglodytes) is een gekende insecteneter (Tutin en Fernandez, 1992; Deblauwe en 

Janssens, 2008; Bogart en Pruetz, 2011).

Wat de bonobo (Pan paniscus) betreft, is volgens het onderzoek van McGrew et al. (2007)  voorlopig nog 

geen bewijs van insectivorie gevonden en is eventueel verder onderzoek vereist.

Insectenconsumptie  is  ook bij  bij  verschillende gibbonsoorten beschreven,  Palombit  (1997) bestudeerde 

twee groepen van sympatrische gibbons in Ketambe, Noord-Sumatra (Indonesia), namelijk de  Siamang 

(Symphalangus syndactylus) en de withandgibbon of lar (Hylobates lar vestitus),  waaruit  bleek dat deze 

gibbonsoorten  hoofdzakelijk  frugivoor  zouden  zijn.  Om  aan  hun  proteïnebehoefte  te  voldoen,  kunnen 

gibbons hun hoofdzakelijk  frugivore  dieet  aanvullen met  insecten  of  jonge bladeren,  afhankelijk  van  de 

omstandigheden  van  hun  leefgebied  (Whitten,  1982;  Palombit,  1997).  Het  voedingspatroon  van  de 

dwergsiamang (Hylobates klossii) verschilt in dat van andere gibbons, doordat geleedpotigen (Arthropoda), 

en niet fruit of bladeren, het hoofdbestanddeel vormen van hun dieet (Whitten, 1982)

Voor het genus  Pongo, vormen insecten voor de in de eerste plaats frugivore Sumatraanse orang-oetan 

(Pongo abelii) een niet onbelangrijk deel van het dieet, en deze maakt hiervoor gebruik van werktuigen, dit in 

tegenstelling met de Borneose orang-oetan (Pongo pygmaeus) (Caton et al, 1999; Fox et al, 2004; Wich et 

al, 2006).

Bovendien  consumeert  ook  een  groot  deel  van  de  humane  bevolking  insecten  omwille  van  milieu-,  

gezondheids-,  nutritionele,  culturele  of  andere redenen.  Hierbij  wordt  dan meestal  de term entomofagie  

gebruikt (Chakravorty, 2011).

Ook bij  verschillende andere primaten,  die niet  behoren tot de mensapen, komt insectivorie voor.  Zoals  

bijvoorbeeld is beschreven bij de nachtdiertjes (Aotus nancymaae, familie Aotidae) (Wolovich et al., 2010) en 

in  de  familie  van  de  Cercopithecidae:  de  huzaaraap  (Erythrocebus  patas)  (Isbell  en  Young,  2007),  de 

l'hoëstmeerkat  (  Cercopithecus  lhoesti),  de  diadeemmeerkat  (C.  Mitis)  (Tashiro,  2006)  en  de  langoer 

(Presbytis entellus) (Srivastava, 1991). Andere voorbeelden zijn de grijze slanke lori's (Loris lydekkerianus, 

familie  Lorsidae)  (Nekaris  en  Rasmussen,  2003),  alsook  bij  het  geslacht  Saguinus (Tamarins)  en  het 

geslacht Callithrix (Atlantische oeistiti's) behorende tot de familie Callithricidae (Rylands, 1996). Ook de potto 

en de senegalgalago consumeren insecten, en bezitten zelfs chitinases die aangemaakt worden door   hun 

maagmucosae (Corelius et al., 1976; Kay en Sheine, 1979). Verder vormen insecten voor nog vele andere  
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primaten een onderdeel van het dieet en bij andere juist helemaal niet.

1.2. LEEFTIJDS- EN  GESLACHTSVERSCHIL BIJ INSECTENCONSUMPTIE

Vrouwelijke  chimpansees   zijn  meer  insectivoor  dan  de  mannetjes  (Goodall,  1986).  Verschillende 

onderzoekers kwamen tot dezelfde conclusie onder andere ook Ganas en Robbins (2004) bij de chimpansee 

in Tanzania en Nigeria (Pan troglodytes schweinfurthii). Nishie (2011) onderzocht onder andere het leeftijds- 

geslachtsverschil voor het gebruik van voorwerpen voor het vangen van mieren bij de chimpansee in Mahale 

(Tanzania), en kwam tot de conclusie dat de vrouwelijke chimpansees vaker gingen en meer tijd besteedden  

aan  het  “vissen”  naar  mieren.  Dezelfde  resultaten  voor  deze  “insectivorie  met  het  behulp  van 

gebruiksvoorwerpen”,  werden  ook  in  andere  studies  gevonden,  voor  mieren  (Uehara,  1986)  en  voor 

termieten (McGrew, 1979).

Uit  het  onderzoek  van  Cipoletta  et  al.  (2006)  bleek  dat  de  mannelijke  zilverrug  (Gorilla  gorilla  gorilla) 

frequenter termieten consumeerde dan de adulte vrouwelijke of juveniele gorilla's. Een mogelijke verklaring 

zou volgens Cipoletta et al. (2006) kunnen liggen in de sociale structuur waarin de gorilla leeft, waarbij de  

zilverrug in  de competitie  voor  voedsel,  en dus  ook  voor  termieten,  voorrang heeft  op de juveniele  en 

vrouwelijke dieren, wat bijvoorbeeld niet zo is bij de chimpansee, die in een “fission-fusion society” leeft. In  

een “fission-fusion society” kan de hoofdgroep, uiteenvallen in kleinere subgroepen of enkelingen, om zich 

aan te passen aan sociale of omgevingsomstandigheden en kunnen nadien ook weer herenigen. Zo zouden 

de mannetjes chimpansees zich overdag afsplitsen van de hoofdgroep om op voedseljacht te gaan en 's 

avonds terugkeren naar de hoofdgroep om het voedsel te delen.

Voor de oostelijke laaglandgorilla vonden Yamagiwa et al (1991) geen inter- of intrasexueel verschil  wat  

mierenconsumptie betreft.

Watts (1989) en Ganas & Robbins (2004) kwamen voor de berggorilla tot de conclusie dat de immature en  

vrouwelijke dieren vaker mieren aten dan de mannelijke.

In het onderzoek van Fox et al. (2004) bij de orang-oetan werd niet enkel het leeftijds- en geslachtsverschil 

onderzocht, maar bovendien ook de variatie in insectivorie bij vrouwelijke dieren in verschillende stadia van 

de  reproductie.  De  vrouwelijke  orang-oetan  spendeerde  meer  tijd  aan  het  eten  van  insecten  dan  de 

mannelijke,  hoewel  het  verschil  niet  erg  groot  was  en  bovendien  enkel  significant  bij  het  gebruik  van 

volgdagen (“follow days”) in plaats van individuele gemiddelden. Binnen de vrouwelijke groep, noteerden Fox 

et al. (2004) ook dat de lacterende en drachtige dieren meer tijd besteedden aan het zoeken en zich voeden 

met eiwit- en energierijk voedsel zoals fruit, insecten en honing, zoals voorspeld, uitgaande van het feit dat 

lacterende  en  drachtige  dieren  een  hogere  energiebehoefte  hebben  dan  de  andere  vrouwelijke  dieren 

(Bronson, 1989)

2. REDENEN VAN INSECTIVORIE
2.1.  NUTRITIONEEL BELANG

Men kwam tot  de vaststelling,  op basis  van  studies  over  entomofagie  bij  de  mens,  dat  insecten  meer 

calorieën,  essentiële  voedingsstoffen  en  soms  proteïnen  kunnen  bieden  per  eenheid  van  gewicht  dan 

rundvlees, kip of vis, wat volgens Bogart en Pruetz (2008) suggereert dat consumptie van invertebraten ook 

voor hominoïden een belangrijke voedingsbron kan zijn.
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Uit alle ordes van de insecten, focussen zowel chimpansees als gorilla's vooral op twee ordes van de sociale 

insecten,  nl.  de  mieren  (Hymenoptera)  en  de  termieten  (Isoptera),  waarbij  de  chimpansee  zowel  in  

hoeveelheid als in frequentie minder mieren eet dan de gorilla (laaglandgorilla), maar beide apen wel met 

een zelfde frequentie termieten consumeren (Deblauwe en Janssens, 2008). Dit staat in contrast met een 

vroegere studie van Tutin en Fernandez (1992) waarin gesteld werd dat: “ sympatrische populaties van de 

laaglandgorilla's (Gorilla gorilla gorilla) en chimpansees (Pan troglodytes troglodytes) in de Lope Reserve in 

centraal Gabon insecten met een zelfde gemiddelde frequentie consumeerden over een studieperiode van 7 

jaar (30% versus 31% van de faeces bevatte overblijfsels van insecten)”

Qua nutriëntencompositie is er tussen de ordes Hymenoptera en Isoptera een verschil, alsook binnen de 

verscheidene genera van de termieten, maar niet binnen de genera van de mieren.

De gorilla en de chimpansee prefereren elk verschillende termietenspecies, vermoedelijk omwille van de 

specifieke  nutriënten  die  ze  bevatten,  terwijl  mieren  aan  beide  apen  gelijkaardige  voedingsstoffen 

verschaffen, maar in verwaarloosbare hoeveelheden en dus niet gekozen zouden worden voor een bepaalde 

voedingsstof (Deblauwe en Janssens, 2008)

Ijzer is een eerste specifiek nutriënt dat vooral in de snel absorbeerbare Fe2+-vorm aanwezig is in het gastro-

intestinaal  stelsel  van  de aarde-etende termieten  Cubitermes spp.  en  Thoracotermes spp. Voornamelijk 

Gorilla  gorilla  gorilla verkiest  deze termieten en voldoet zo gemakkelijker aan de aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid in ijzer dan door het eten van ijzerrijk plantaardig materiaal, zonder deze te overschrijden tot in  

het toxische gebied (Cipoletta et al, 2007; Deblauwe en Janssens, 2008). Bovendien bieden deze termieten 

extra  ijzer  om tannines  te  binden,  na  het  consumeren  van  tanninerijke  fruit  (aanwezig  in  bijvoorbeeld 

granaatappels,  sharonvruchten  of  bepaalde  noten)  en  zo  te  helpen  bij  de  detoxificatie  (Deblauwe  en 

Janssens, 2008; Deblauwe, 2009). Tannines hebben namelijk de capaciteit om te complexeren met eiwitten 

en  te  cheleren  met  mineralen  (o.a.  ijzer  en  koper),  zodat  ze  interfereren  met  de  opname   van  deze 

componenten door het dier (Lambert, 1998). 

Macrotermes spp. worden dan weer vooral door de chimpansee geconsumeerd, en zijn niet alleen een eiwit- 

en energiebron, maar verschaffen de chimpansee ook de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan mangaan 

(Deblauwe en Janssens, 2008).

Termieten in het algemeen vormen ook een belangrijke hoeveelheid vitamine B12 (Wakayama et al, 1984), 

zowel voor de chimpansee als voor de gorilla.

Ook het hoge natriumgehalte aanwezig in termietenlarven, zou van belang kunnen zijn voor de gorilla en de 

chimpansee (Deblauwe en Janssens, 2008), gezien hun plantaardige dieet arm is aan dit nutriënt (Magliocca 

en Gautier-Hion, 2002). Uit het onderzoek van Magliocca en Gautier-Hion (2002) in Maya Nord (Congo) blijkt 

echter  dat  de  westelijke  laaglandgorilla  open  ruimtes  in  het  woud  opzoekt,  specifiek  voor  bepaalde 

plantenspecies, die een hoog natrium-, calcium-, en/of kaliumgehalte hebben. Dit werd niet gezien bij het 

onderzoek van Deblauwe en Janssens (2008), mogelijks door de afwezigheid van deze plantenspecies.

2.2. OPPORTUNISTISCHE CONSUMPTIE

Een deel van de resten van de invertebraten die in de faeces terug worden gevonden, kan ook afkomstig zijn  

van onbewuste insectenopname. Bijvoorbeeld de termieten Noditermes sp., Pseudacanthotermes sp., en de 

mieren Pheidole sp., Tetramorium sp. en Polyrachis spp. zouden incidenteel kunnen worden opgenomen, als 

5



secundaire  bezetters  van  termietenhopen,  tijdens  het  bewuste  jagen  door  bijvoorbeeld  de  westelijke 

laaglandgorilla's naar andere insecten. Een toevallige opname kan ook voorkomen wanneer insecten zich op 

het plantaardige voedsel van de apen bevinden, op deze manier zou de berggorilla de meeste insecten 

binnen krijgen (Tutin en Fernandez, 1992; Dejean en Ruelle, 1995; Deblauwe et al, 2002).

2.3. MEDICINAAL GEBRUIK

Mogelijks zijn er ook medische redenen voor het consumeren van insecten.

Kaoliniet  is  een kleimineraal  (een  gelaagd silicatenmineraal)  dat  voorkomt  in  tropische  bodems,  en het 

hoofdbestanddeel  vormt  van  kaolien,  of  chinaklei.  Volgens  Daykin  (1960)  zou  kaolien  toxines  uit  het 

spijsverteringsstelsel (onder andere tannines) absorberen en de excretie ervan bevorderen. Bovendien werd 

een antidiarreïsche werking beschreven (Mahaney et al., 1995) en zou het als een effectief antacidum in de 

diergeneeskunde gebruikt kunnen worden (Daykin, 1960; Mahaney, 1997).

Nu kwam Donovan et al. (2001) tot  de vaststelling dat aarde-etende termieten (Cubitermes fungifaber) door 

middel van hun spijsvertering, het relatieve gehalte aan kaoliniet in de bodem kunnen verhogen. Er zou dus 

bioaccumulatie van het kleimineraal plaatsvinden in het spijsverteringsstelsel van de aarde-etende termieten, 

waardoor er zich meer kaoliniet in de termieten dan in de bodem bevindt.

Over  het  fenomeen  van  geofagie,  het  eten  van  grond,  bij  primaten  worden  verschillende  hypotheses 

gevormd, welke in twee grote categorieën kunnen ingedeeld worden; ten eerste, geofagie ter verlichting van 

gastro-intestinaal  stoornissen  en  ten  tweede,  geofagie  ter  aanvulling  van  mineralen  en/of  elementen 

(Krishnamani en Mahaney,  2000). Deblauwe en Janssens (2008) suggereerden dat het eten van aarde-

etende  termieten,  een  hoogwaardig  alternatief  is  voor  geofagie  voor  gorilla's.  Dit  aangezien  er  geen 

tekenenen van geofagie waren bij de gorilla's op het onderzoeksterrein, en dat bleek, dat termieten voor de 

gorilla  geen bron van energie of  eiwit  waren,  maar eerder een ijzerbron,  zoals in 2.1.  vermeld,  en een 

mogelijks antidiarreïcum (Deblauwe en Janssens, 2008).

3. GEBRUIKSVOORWERPEN EN TECHNIEKEN VOOR HET VANGEN VAN INVERTEBRATEN
3.1. BIJ DE GORILLA

Voor het vangen van termieten gebruiken gorilla's geen gebruiksvoorwerpen (Tutin en Fernandez, 1992; 

Cipolletta et al, 2007). Bovendien werd pas in 2005 voor het eerst melding gemaakt van het gebruik van een  

werktuig door de gorilla in het wild. Hierbij gebruikte de gorilla een stok om de diepte van het water te peilen  

en om zichzelf te stabiliseren eens in het water (Breuer et al., 2005).

Cipolletta  et  al  (2007)  observeerden  wel  twee  technieken,  die  de  gorilla  hanteerde  om  termieten  te 

verkrijgen.  Ofwel  breekt  de  gorilla  de  termietenheuvel  met  zijn  handen  in  kleinere  fragmenten,  om de 

binnenste delen te bereiken, om vervolgens de insecten uit elk fragment te kloppen, in zijn hand, en op te  

eten. Ofwel verwijdert de gorilla de termieten rechtstreeks met de tong uit elk verkregen stuk. Deze twee 

methodes gebruikt de gorilla voor het verkrijgen van Cubitermes spp. en Macrotermes spp. (Deblauwe en 

Janssens, 2008).

3.2. BIJ DE CHIMPANSEE

Goodall (1963) observeerde in Gombe (Tanzania) als eerste het zelf creëren en gebruiken van werktuigen 
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door  de  chimpansee  om  sociale  insecten  te  vangen.  Sindsdien  werd  dit  gedrag  door  vele  andere 

onderzoekers  op  verschillende  plaatsen  in  Afrika  vastgesteld.  Bijvoorbeeld:  gebruiksvoorwerpen  voor 

termietenvangst werd onder andere beschreven in Tanzania (McGrew et al., 1979; Nishida en Uehara, 1980;  

Lonsdorf, 2005; Hitonaru, 2011), in Congo (Bermejo and Illera, 1999), in Kameroen (Deblauwe et al., 2006) 

en in Senegal (Mc Beath en McGrew, 1982; McGrew et al., 2005; Bogart and Pruetz, 2008). Het gebruik van  

voorwerpen voor de vangst van Dorylus spp. (fig. 1) werd onder andere beschreven in Tanzania (McGrew et 

al., 1974), in Uganda (Hashimoto et al., 2000), in Centraal Afrika (Hicks et al., 2005), in Nigeria (Fowler en 

Sommer,  2007), in Guinee (Humle en Matsuzawa, 2002; Yamakoshi en Myowa-Yamakoshi,  2004) en in 

Senegal (McGrew et al., 2005).

Voor het vissen naar de boombewonende mieren van het genus Camponotus door chimpansees in Mahale 

(Tanzania),  werd de volgende techniek beschreven,  bestaande uit  vier  acties:  (1)  het  creëren  van  een 

“vislijn” van plantaardig materiaal zoals takken of klimplanten; (2) het inbrengen van deze “vislijn” in de holte 

van de boom waar zich het nest van de houtborende mieren bevindt; (3) het terugtrekken van de probe met 

de soldaat-mieren en (4) het aflikken van de mieren met de tong en de lippen (Hitonaru Nishie, 2011).

Sanz et al. (2004) beschreef twee methodes, die de chimpansee onder andere in Congo-Brazzaville gebruikt  

voor het verkrijgen van termieten uit de termietenheuvels van de species Macrotermes muelleri, M., renouxi, 

M. Lilljeborgi en  M. nobilis.  De eerste methode die ook door Deblauwe et al.  (2006) in Kameroen werd 

gezien,  bestaat  uit:  (1)  het  prikken  met  een  stevige  stok  tot  in  de  kamers  van  de  onderaardse 

termietennesten; (2) vervolgens wordt een takje in het gat gestoken; (3) nadat het takje bedekt is met de 

termieten wordt het teruggetrokken en worden de insecten van het takje gelikt. Bij de tweede manier wordt:  

(1) door middel van een dun twijgje, één van de uitvliegopeningen van de uitgezwermde termieten heropend;  

(2) daarna wordt er een takje in het gaatje gebracht, dat bedekt wordt met de soldaat-termieten; (3) en 

uiteindelijk wordt het takje met de insecten teruggetrokken en worden de insecten opgegeten.

Fig. 1  het “vissen” naar mieren door de chimpansee (uit Yamamoto et al., 2011)
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3.3. BIJ DE ORANG-OETAN

Het  gebruik  en fabriceren  van  gebruiksvoorwerpen  werd  bij  de  de  wilde  Borneose  orang-oetan  slechts 

occasioneel vastgesteld (Galdikas, 1989) en ook bij de wilde Sumatraanse orang-oetan (Pongo pygmaeus 

abelii) werd het gebruik van voorwerpen, voor het extraheren van insecten of honing uit boomholtes of voor  

het  los wrikken van zaad uit  vruchten van de Neesia,  enkel in  bepaalde populaties geobserveerd (Van 

Schaik et al., 1996; Fox et al., 1999; Peter, 2002 ).Dit in tegenstelling tot de orang-oetan in gevangenschap 

of loslopende revaliderende orang-oetans, waarbij  niet enkel het gebruik van voorwerpen als werktuig in 

verschillende contexten gezien  werd,  maar  ook het  uitvoeren  van menselijke  handelingen  met  humaan 

gereedschap (Galdikas, 1982; Russon and Galdicas, 1995; Russon, 1999).  Bovendien demonstreerden de 

onderzoeken van Lethmate (1982) en Visalberghi et al. (1995) op orang-oetans in gevangenschap dat deze 

evenveel bekwaamheid zouden hebben voor het gebruiken van werktuigen als de chimpansee.

Fox et  al.  (1999) beschreef  de manier  waarop de Sumatraanse orang-oetan zijn gereedschap voor het 

vangen van insecten vervaardigt en manipuleert. Eerst wordt een levende tak van een boom getrokken, op 

niet meer dan één meter van het insectennest, deze tak wordt van twijgen en bladeren ontdaan. Vervolgens 

kunnen er volgende modificaties aan de bekomen tak worden aangebracht: (1) “strippen”, de schors wordt  

met de tanden verwijderd, (2) “rafelen”, door te kauwen op een uiteinde van de tak, (3) “afschuinen”, door  

een stuk van de tak af te splitsen. Voor het uiteindelijke extraheren van de insecten konden drie manieren 

onderscheiden worden; (1) “kloppen”, waarbij de termietenheuvel of het bijennest opengebroken wordt, (2)  

“prikken”,  ook hierbij  wordt  het  nest  vernield  en worden de volwassen mieren of  bijen naar de uitgang  

gejaagd, (3) “sonderen en afschrapen” om honing te verkrijgen uit nesten van angelloze bijen of om mieren 

of termieten te verkrijgen, zowel eieren, larven als adulten.

3.4. BIJ DE GIBBON

Het  gebruik  van  voorwerpen  als  gereedschap is  zeker  geen kenmerkende eigenschap van  de gibbons 

(Hylobatidae) (Cunningham et al., 2006). Bij de wilde gibbons, werd het gooien van takken naar menselijke  

indringers geobserveerd (Beck, 1980).

Voor het vangen van insecten werden vier vormen van foerageergedrag beschreven bij de gibbon, waarbij  

dus geen gebruik wordt gemaakt van voorwerpen: (1) een toevallige vangst, zonder actief zoeken naar een 

insect, (2) het ononderbroken, maar slechts tijdelijk, zich voeden met termieten of mieren die in colonnes 

over een tak of stam lopen, (3) het zoeken naar een specifieke boom of kruin met lianen, waarop duidelijk  

Lepidoptera  larven  of  gallen  van  insecten  aanwezig  zijn  (bijvoorbeeld  door  de  aanwezigheid  van  veel  

webben of  half  opgegeten bladeren),  (4)  het  maken van trage,  maar consistente  bewegingen door  het 

bladerdak, met frequente, korte pauzes om de bladeren visueel en manueel te inspecteren op aanwezigheid 

van  insecten.  Deze  laatste  bleek  de  frequentst  gebruikte  methode  door  de  siamang  en  de  lar  gibbon  

(Palombit, 1997).

4. WAT MET CHITINE BIJ DE VERTERING VAN INVERTEBRATEN?
Alle insecten bezitten een exoskelet,  dat hoofdzakelijk  uit  chitine bestaat. Chitine is een polysaccharide, 

namelijk het β-1,4-polymeer van N-acetylglucosamine (Arms en Camp, 1982).

Opdat de primaat toegang kan krijgen tot het eiwit- en vetrijke binnenste deel van het insect, moet deze  
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ofwel  het  exoskelet  manueel  of  met  zijn  tanden  proberen  te  verwijderen,  ofwel  verteringsgewijs  het 

chitinerijke exoskelet trachten af te breken (Lambert, 1998).

De  potto  (Perodicticus  potto,  familie:  Lorsidae)  en  de  senegalgalago  (Galago  senegalensis,  familie: 

Galagidae)  zijn  de  tot  op  heden  enige  beschreven  primaten  die  chitinase  kunnen  produceren  in  hun 

spijsverteringsstelsel (door de maagmucosae) en zo enzymatisch chitine kunnen afbreken (Kay en Sheine, 

1979).

Aangezien chitine een polysaccharide is,  bestaat  er ook de mogelijkheid dat primaten dit  via microbiële 

fermentatie kunnen afbreken, wat meteen ook verklaart waarom de hoofdzakelijk insectivore prosimians en 

de faunivore spookaapjes,  extreem lange caeca hebben (Clemens, 1980; Milton,  1987).  Hoewel  er een 

sterke associatie is tussen de grove anatomie van het spijsverteringsstelsel van een dier en wat het dier eet, 

kan het dieet niet volledig voorspeld worden enkel op basis van de vorm van het gastro-intestinaal stelsel,  

aangezien ook de retentietijd en de inwerking van enzymen en gastro-intestinale flora bij de spijsvertering 

een belangrijke rol spelen (Milton, 1987; Lambert, 1998). Bovenstaande associatie tussen anatomie en dieet 

kan verduidelijkt worden met als voorbeeld: de franjeaap, de echte meerkatten, en de spookdiertjes.

 Fig. 2: links: spijsverteringsstelsel van de franjeaap met 4-delige maag (presaccus, saccus, tubus gastricus,  

and pars pylorica), rechts: spijsverteringsstelsel van de echte meerkat (uit: Lambert, 1998)

Spookdiertjes  die  voornamelijk  overleven  op  vertebraten  (die  geen  chitine  bevatten),  hebben  een 

eenvoudige, bolvormige maag, een niet-gespecialiseerd colon en een lange, kronkelige dunne darm. Dit lijkt 

logisch aangezien het  dierlijke materiaal  onmiddellijk  verteerd wordt  en de dunne darm de belangrijkste 

plaats is voor absorptie (Chivers en Hladik, 1980). De franjeaap daarentegen is folivoor en zijn dieet bestaat  

hoofdzakelijk uit bladeren, zaden en plantaardige exsudaten, die alle rijk zijn aan polysacchariden. Voor de 
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fermentatie hiervan hebben de franjeapen een complexe maag bestaande uit vier kamers (fig. 2). Dieren 

zoals  de  echte  meerkatten,  welke  hoofdzakelijk  frugivoor  zijn,  hebben  typisch  geen  opppervlakte-

vergrotende zones in het spijsverteringsstelsel (fig. 2), en kan dus beschouwd worden als een intermediaire  

vorm van het faunivore en folivore gastro-intestinaalstelsel (Lambert, 1998).

Remis en Dierenfeld (2004) stelden vast dat gorilla's voedsel langere tijd kunnen vasthouden in het gastro-

intestinaal stelsel in vergelijking met chimpansees, hoewel er qua morfologie van het spijsverteringsstelsel 

weinig  verschil  is  tussen beide.  Bovendien  kan algemeen gesteld  dat,  hoe langer  de retentietijd  in  het 

spijsverteringsstelsel, hoe meer kans er is voor microbiële fermentatie en opname van nutriënten.  Zo zou 

dus de vertering van chitine bij de gorilla bevorderd kunnen worden, aangezien dit polysaccharide ook door 

microbiële fermentatie wordt afgebroken (Lambert, 1998).

Ook het onderzoek van Caton et al. (1999), gaf aan dat een verlengde retentietijd in het spijsverteringsstelsel 

van de orang-oetan, en dus ook meer microbiële fermentatie, mogelijk is. Dit is in overeenstemming met feit 

dat  een  groot  deel  van  het  dieet  van  de  in  het  wild  levende  Pongo pygmaeus,  bestaat  uit  structurele 

polysacchariden van plantaardig materiaal  en chitine van het exoskelet van de insecten.

Wat de vertering van chitine betreft bij de mens, konden Maurizio et al. (2006) een chitinase-activiteit bij zure  

pH, in de maagsappen aantonen bij 20 van de 25 Italiaanse onderzochte personen, waarbij de afwezigheid 

van de chitinase-activiteit mogelijks te wijten is aan de afwezigheid van chitineus voedsel in het Westerse 

dieet. Boot et al. (2005) toonde reeds eerder aan dat hetzelfde “acidic mammalian chitinase” tot expressie 

wordt gebracht in de humane maag en in de long, maar maakte geen melding van de activiteit ervan in het  

maagsap.  Of  de  hoeveelheid  aan  chitinase,  indien  aanwezig,  voldoende  is  om  effectief  de  chitine, 

geassocieerd met insecten en Crustaceae te verteren, is niet geweten (Maurizio et al., 2006).

5. PARASITAIRE INFECTIES DOOR INSECTIVORIE
De levenscyclus van de meeste Spirurida een orde van de rondwormen (Nematoda) vereist een insect als 

tussengastheer.  Voor  bijvoorbeeld  Protospirura  muricola kunnen  onder  andere  kevers,  oorwormen, 

kakkerlakken of sprikhanen fungeren als tussengastheer (Anderson, 2000).

Spirurida is een algemeen voorkomende parasiet bij verschillende Afrikaanse primaten (Hahn et al., 2003; 

Gillespie et al., 2004). Verschillende species van de orde Spirurida werden bij de chimpansee gerapporteerd: 

Physaloptera sp. bij de chimpansee in   Gombe (Tanzania) (File et al.,1976; Murray, 1990) en in Senegal 

(McGrew, 1989), Landsoud-soukate et al. (1995) vonden Gangylonema-achtige rondwormen, en Petrzelková 

et  al.  (2006;  2010)  maakten  melding  van  Protospirura  muricola bij  chimpansees  op  Rubondo  Island 

(Tanzania) op basis van de aanwezigheid van eieren en adulte wormen in de faeces.

De prevalentie van de Spirurida verschilt van hoog tot afwezig.

Ashford  et  al.  (2000)  vergeleek  verschillende  studies  over  de  aanwezigheid  van  parasieten  bij  de 

chimpansee in het wild, waarbij  Physaloptera sp. wél teruggevonden werd bij  de chimpansee in Gombe 

(Tanzania) (File et al.,1976; Murray, 1990) en in Senegal (McGrew, 1989), terwijl Ashford et al. (2000) de 

parasiet echter niet terugvonden bij de chimpansee in Kibale (Uganda), en verklaarden de afwezigheid van 

deze Spirurida nematode door de afwezigheid van insectivorie in deze populatie, welke kan variëren tussen 

verschillende chimpanseepopulaties (Tutin en Fernandez, 1992).

Petrášová  et  al.  (2010)  monitorden  drie  jaar  lang  de  gastro-intestinale  parasieten  bij  drie  species  op 
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Rubondo Island (Tanzania), namelijk nieuw geïntroduceerde chimpansees en franjeapen (Colobus guereza), 

en inheemse vervets (Chlorocebus aethiops pygerythrus).  De Spirura eieren die Petrášová et al.  (2010) 

terugvonden bij  deze drie species, waren morfologisch identiek aan deze van Protospirura muricola,  die 

Petrželková et al. (2006, 2010) ook bij de chimpansee op Rubondo Island vaststelde, waarbij  Petrášová et  

al.  (2010) suggereerde dat alle primaten op het eiland dezelfde Spirurida species herbergen. Aangezien 

Protospirura muricola niet voorkomt in andere populaties van franjeapen of chimpansees, stelden ze dat  de 

ingeweken  chimpansees  en  franjeapen  de  parasieten  verwerven,  na  aankomst  op  het  eiland,  via  de 

inheemse  vervets  of  via  knaagdieren  of  via   het  eten  van  insecten  die  als  tussengastheer  fungeren 

(Petrášová et al., 2010; Anderson, 2000). Voor de knaagdieren is Protospirura muricola relatief ongevaarlijk, 

maar Ruch (1959) stelde bij primaten in gevangenschap met  P. Muricola-infecties, erge ziekte met soms 

zelfs fatale afloop vast. Aangezien de prevalentie van de rondworm op het eiland laag blijf, lopen de primaten 

geen  gezondheidsrisico echter (Petrášová, 2010).

6. ENTOMOFAGIE BIJ DE MENS TER VERGELIJKING
Mieren, termieten, bijen, rupsen, keverlarven, vliegen, krekels, sabelsprinkhanen, cicaden en libellennymfen 

zijn slechts enkele van de vele eetbare insecten die zowat over de hele wereld door mensen van  alle  

klassen geconsumeerd worden (DeFoliart, 1999; Srivastata et al., 2009). Voor het consumeren van insecten 

zijn  vele  redenen:  ten  eerste  zijn  insecten  een  goede bron van eiwitten,  vetten,  koolhydraten (Ramos-

Elorduy et al. 1997), maar ook  van essentiële mineralen, zoals calcium, zink en ijzer ( Banjo et al. 2006). 

Volgens de “Entomological Society of America” zijn termieten, sprinkhanen, rupsen, kamervliegen, spinnen 

en kevers, in verhouding tot hun gewicht, een betere bron van proteïnen dan kippen-, varkens-, lams- of  

rundvlees  (Srivastata  et  al.,  2009).  Humane  entomofagie  heeft  in  grote  mate  ook  bijgedragen  aan  de 

reductie van eiwitdeficiënties in ontwikkelingslanden, zoals Nigeria (Fasoranti & Ajiboye 1993). Ten tweede is 

het gebruik van insecten en insectenderivaten om medische redenen allerhande, entomotherapie genoemd, 

over de hele wereld een bekend fenomeen; onder andere in Afrika (Van Huis, 2002), India (Wilsanad et al., 

2007), China (Luo 1997), Australië (Crozier et al, 2010), Mexico (Ramos-Elorduy et al., 2006), en nog vele  

andere.  Ten  derde  hebben  insecten  ook  een  religieuze  en  spirituele  waarde  in  sommige  stammen  of  

volkeren (Ramos-Elorduy et al., 2009). Ook biedt het eten van insecten voordelen voor het milieu en zijn er 

andere voordelen, zoals bijvoorbeeld bij  een insectenplaag (Srivastata et al.,  2009).  En tot slot,  worden 

insecten  vaak  ook  gewoon  als  een  delicatesse  beschouwd,  waarvoor  vele  bereidingswijzen  bestaan 

(geroosterd, gebakken, gekookt, rauw,...),  en smaken hebben die uiteenlopen van munt- of kaneelachtig 

(jumiles), amandelachtig (witjuti grub) tot de smaak van citroen (Myrmelachista schumanni) (Srivastata et al., 

2009).
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BESPREKING

Insectivorie is een fenomeen dat bij verschillende species van de mensapen is beschreven. De chimpansee, 

de  oostelijke  en  westelijke  laaglandgorilla  zijn  gekende insectenconsumeerders,  alsook   de  gibbon,  de 

orang-oetan en de mens. Bij de berggorilla wordt insectivorie slechts occasioneel vastgesteld en zou het 

hoofdzakelijk om een incidentele opname gaan, namelijk bij consumptie van plantaardig materiaal waarop 

zich invertebraten bevinden. Wat de bonobo betreft, zijn er voorlopig nog geen onderzoeken die bewijzen 

van insectivorie vonden, maar is verder onderzoek hierover vereist. 

Niet in alle studies die handelen over insectivorie bij primaten is er ook rekening gehouden met een leeftijds- 

of  geslachtsverschil,  hoewel dit  belangrijke informatie kan opleveren om de redenen van het insectivoor  

gedrag te begrijpen. De vrouwelijke chimpansee is duidelijk meer insectivoor dan de mannelijke. Dit werd 

ook vastgesteld bij de orang-oetan hoewel het verschil niet erg groot was en bovendien enkel significant bij 

het gebruik van volgdagen (“follow days”) in plaats van individuele gemiddelden in de studie van Fox et al.  

(2004). Binnen de vrouwelijke groep van de orang-oetans werd wel gezien dat de lacterende en drachtige 

dieren meer tijd spendeerden aan het zoeken en zich voeden met eiwit- en energierijk voedsel (waaronder  

insecten) ten opzichte van de andere dieren. Een verklaring voor het feit dat de mannelijke  Gorilla gorilla 

gorilla  meer termieten consumeert dan de vrouwelijke zou kunnen liggen in de sociale structuur van deze 

species. 

Nutritioneel gezien kunnen insecten een belangrijk onderdeel vormen van het dieet.  Bij  de gorilla en de 

chimpansee,  die  zich  vooral  focussen  op  termieten  en  mieren,  zouden  mieren  echter  als  nutriënt  van 

minimaal belang zijn. Termieten daarentegen zouden omwille van specifieke nutriënten uitgekozen worden, 

hierbij  zouden  gorilla's  termietensoorten  selecteren  met  een  hoog  ijzergehalte,  terwijl  de  chimpansee 

termietenspecies selecteert met een hoog eiwit- en energiegehalte en die mangaan bevatten. Echter er moet 

ook  rekening  gehouden  worden  met  nutriëntencompositie  van  de  rest  van  het  dieet,  alsook  met  de 

biologische beschikbaarheid van de nutriënten die de insecten bevatten. Het exoskelet, dat hoofdzakelijk uit  

chitine bestaat zou voor dit laatste een probleem kunnen vormen. De kennis van de nutritionele waarde van  

insecten als onderdeel van het dieet bij  sommige primaten is van belang om inzicht te krijgen in (1) de 

effecten  van  ontbossing  op  hun  dieet  (Deblauwe  et  al.,  2003),  (2)  alsook  in  ziektes  bij  gorilla's  in  

gevangenschap die beïnvloed worden door interacties tussen nutriënten (bijvoorbeeld bijvoorbeeld tannines 

die complexeren met eiwitten), (3) en de interacties tussen de morfologie van het gastro-intestinaalstelsel  

van primaten, de fysiologie en de voedingsecologie (Lambert, 1998). Over eventuele medicinale redenen 

van  insectivorie  bij  niet  humane  primaten  is  er  verder  onderzoek  vereist.  Mogelijks  selecteren  gorilla's 

bepaalde  aarde-etende  termieten  omwille  van  het  kaoliniet  dat  ze  kunnen  bioaccumuleren,  welke  als 

antidiarreïcum werken. Over het gebruik van voorwerpen door primaten zijn er vele studies gedaan, alsook 

over  het  gebruik  van  voorwerpen  voor  het  vangen  van  insecten.  Het  feit  dat  gorilla's  geen 

gebruiksvoorwerpen  hanteren  voor  het  vangen  van  insecten  en  chimpansees  wel,  zou  echter  geen 

verklaring zijn voor het feit dat chimpansees andere insectensoorten consumeren dan gorilla's. Hoewel dit in 

een  vroegere  studie  van  Tutin  en  Fernandez  (1992)  werd  gesuggereerd.  Insecten  kunnen  ook  als 

tussengastheer fungeren van verschillende parasieten, inzicht in mogelijke besmetting en transmissie is van 

belang voor natuurbehoud. Tot slot kan entomofagie ook voor de mens heel wat opportuniteiten bieden, op 

nutritioneel en ecologisch vlak, alsook door geneeskrachtige eigenschappen van sommige insecten.
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