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Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες,
το θέµα της διατροφής έχει γίνει στις ηµέρες µας ένα από το πιο έντονα συζητούµενα για
το οποίο έχουν συγκεντρωθεί πλέον πολλές οµάδες
‘στρατόπεδα’ των µεν και των δε, από ήπιους έως και
ιδιαίτερα φανατικούς και επιθετικούς.
Το ότι κανείς µπορεί µε ‘επιστηµονικό’ τρόπο να τεκµηριώσει
‘πλήρως’ (τουλάχιστον για την ανθρώπινη λογική) µια θεωρία,
πάντα βασίζοντας βέβαια τις έρευνες και µελέτες σε δεδοµένα
τα οποία εξυπηρετούν το συνήθως προσχεδιασµένο
αποτέλεσµα, είναι γεγονός.
Αυτό όµως που στους πολλούς είναι ακόµα άγνωστο και δεν έχει περάσει καν από το µυαλό
τους, είναι το γεγονός (το οποίο ονοµάζω ‘γεγονός’ χωρίς να υπάρχει εξωτερική,
επιστηµονική επιβεβαίωση, παρά µόνο έλλειψη στοιχείων για τις άλλες θεωρίες!), πως η
θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου που θέλει τον άνθρωπο να είναι γενεαλογικά
συνδεδεµένος µε και να προέρχεται από τον πυθικό είναι τελείως εσφαλµένη! Τούτο
έµµεσα επιβεβαιώνεται από την έλλειψη στοιχείων και ευρηµάτων από τους παλαιότερους
σωµατότυπους του ανθρώπινου είδους, σαν ζώο-άνθρωπο και του τωρινού ανθρώπου µε
το σωµατότυπο Αδάµ Κάδµονα. Η έλλειψη αυτή δεν πρόκειται ποτέ να παύσει να υπάρχει
αφού δεν υπάρχει γενεαλογικά καµία σύνδεση των ζώο-ανθρώπων µε τον τωρινό!
Ο σωµατότυπος Αδάµ Κάδµονα, δεν είναι µια τυχαία σύνθεση, µια τυχαία δηµιουργία, ένα
καπρίτσιο της φύσης, διότι εάν αυτό ήταν αλήθεια θα είχαν βρεθεί έστω και κάποια
ευρήµατα αντίστοιχα, όµως δεν έχει βρεθεί τίποτα! Τούτος ο σωµατότυπος είναι
αποτέλεσµα θείας δηµιουργίας (ας την ονοµάσουµε για λόγους χώρου και συντόµευσης
έτσι!) και τίποτα σε αυτόν έχει γίνει κατά τύχη! Για το λόγο αυτό, επίσης δεν είναι τυχαίο,
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γιατί σε όλες τις θρησκείες και πολιτισµούς του κόσµου, ο τωρινός
άνθρωπος θεωρούταν και ακόµα θεωρείται φτιαγµένος κατ εικόνα του
Θεού και καθοµοίωσή Του! Ο σχεδιασµός του νέου αυτού ανθρώπου
φυσικά έπρεπε να υπακούει τους ισχύοντες κανόνες και νόµους της
φύσης και των στοιχείων που συναντάµε στον πλανήτη γη και γι αυτό
φυσικά θα βρούµε παραλληλισµούς µε άλλα βασίλεια και είδη της
φύσης. Έτσι δεν είναι εσφαλµένη και εξαρχής άκυρη η προσέγγιση της
σύγκρισης του τωρινού ανθρώπου µε τα είδη του ζωικού βασιλείου.
Διαβάστε λοιπόν το ακόλουθο άρθρο που υποστηρίζει την φυτοφαγία
ως ορθή σχετικά µε την ανατοµία του ανθρώπου διατροφή χωρίς
προκαταλήψεις και µε ανοιχτή την καρδιά. Υπάρχουν δεκάδες έγκυρες
επιστηµονικές µελέτες που επιβεβαιώνουν και υποστηρίζουν τα
λεχθέντα, ρίχνοντας φως σε πλευρές όπως π.χ. η τοξικότητα και βλαβερότητα
συγκεκριµένων τροφών (όπως π.χ. για το χοιρινό κρέας όπου πολλά που αφορούν την
τοξικότητα αυτού στον άνθρωπο, επίσης ισχύουν σε µεγάλο βαθµό και για τα ζώα!), οι
οποίες σα µελέτες απλά παραµένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό, αφού δεν εξυπηρετούν τα
λόµπι της κρεατοφαγίας και τους στόχους που βρίσκονται πίσω από αυτήν!
Σχετικά µε τη διατροφή του ανθρώπου προκύπτουν µερικά σοβαρά ερωτήµατα τα οποία
καλό είναι να κάνει ο καθένας µερικές σκέψεις και συνδέσεις:
Ποιοί µπορεί να έχουν συµφέρον, οι άνθρωποι να παραµείνουν σε διατροφή παµφάγου ή,
ακόµα καλύτερα, κρεατοφάγου;
Τι επιπτώσεις έχει η κρεοφαγία και, κατ επέκταση, τα ζωικά γενικότερα στη διατροφή του
ανθρώπου στην φυσική υγεία του;
Τι επιπτώσεις µπορεί αυτό να έχει στην ψυχολογική και συναισθηµατική του φύση;
Ποια µπορεί να είναι η σχέση αυτή µε τεράστιες καταστροφές στον πλανήτη;
Τι σχέση έχουν εχθρικότατα και πόλεµοι σε προσωπική ΚΑΙ σε παγκόσµια κλίµακα µε
την κατανάλωση ζωικών προϊόντων; Ή αλλιώς, ποια σχέση έχει η φυτοφαγία µε την
παγκόσµια ΕΙΡΗΝΗ;
Περισσότερα για τα ερωτήµατα αυτά σε επόµενο/α κείµενο/α…
Καλή ανάγνωση λοιπόν του κειµένου που «Είναι ο άνθρωπος σαρκοφάγο ζώο;» το οποίο
προέρχεται από το
http://living-animals.blogspot.gr/2007/11/blog-post.html
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Είναι ο άνθρωπος σαρκοφάγο ζώο;
Οι άνθρωποι συχνά περιγράφονται ως «παµφάγοι». Αυτή η ταξινόµηση βασίζεται στην
«παρατήρηση» ότι οι άνθρωποι γενικά τρώνε µία ευρεία ποικιλία φυτικών και ζωικών τροφών.
Ωστόσο, οι µεταβλητές όσον αφορά στις ανθρώπινες διατροφικές πρακτικές, συγχέονται από την
κουλτούρα, τα έθιµα και την εκπαίδευση.
Γι’ αυτό το λόγο, η «παρατήρηση» δεν είναι η καλύτερη τεχνική που µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε όταν προσπαθούµε να προσδιορίσουµε την πιο «φυσική» ανθρώπινη
διατροφή.
Ενώ λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς «συµπεριφέρονται» σαν παµφάγοι, το ερώτηµα
παραµένει
αν ταιριάζει
στην ανατοµία του ανθρώπου
η ζωική διατροφή, όπως και η φυτική.

Μία καλύτερη και πιο αντικειµενική τεχνική είναι να
κοιτάξουµε την ανθρώπινη ανατοµία και φυσιολογία. Τα
θηλαστικά είναι ανατοµικά και φυσιολογικά προσαρµοσµένα να
παίρνουν και να καταναλώνουν πολλών ειδών διατροφές. (είναι
συνήθης πρακτική όταν εξετάζονται απολιθώµατα θηλαστικών
που έχουν εκλείψει, να εξετάζονται τα ανατοµικά χαρακτηριστικά
για να συµπεράνουµε την πιθανή διατροφή τους). Εποµένως
µπορούµε να εξετάσουµε θηλαστικά σαρκοφάγα, φυτοφάγα και
παµφάγα, για να δούµε ποια ανατοµικά και φυσιολογικά
γνωρίσµατα σχετίζονται µε κάθε είδος διατροφής.
Ύστερα µπορούµε να δούµε την ανατοµία και φυσιολογία του
ανθρώπου για να συµπεράνουµε σε ποια οµάδα ανήκει.

Οδοντική Κοιλότητα
Τα σαρκοβόρα, έχουν εκτεταµένο στοµατικό άνοιγµα σε σχέση µε το µέγεθος του κεφαλιού τους.
Αυτό δίνει καταφανή πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη των δυνάµεων που χρησιµοποιούνται στην
αρπαγή, το σκότωµα και τον διαµελισµό της βοράς. Η µύες του προσώπου είναι περιορισµένοι,
εφόσον αυτοί οι µύες θα δυσκόλευαν το µεγάλο άνοιγµα του στόµατος, ενώ δεν παίζουν κανένα
ρόλο για το ζώο, στην προετοιµασία της τροφής για κατάποση. Σε όλα τα σαρκοβόρα θηλαστικά, η
άρθρωση της σιαγόνας, είναι µία απλή, εύκαµπτη άρθρωση που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τα
δόντια. Αυτό το είδος σιαγόνας είναι εξαιρετικά σταθερό και συµπεριφέρεται σαν άξονας για τους
«µοχλούς» που σχηµατίζονται από την κάτω και την πάνω σιαγόνα. Ο βασικός µυς που
χρησιµοποιείται για την λειτουργία της σιαγόνας στα σαρκοβόρα είναι ο κροταφικός µυς. Αυτός ο
µυς είναι τόσο ογκώδης στα σαρκοβόρα που καταλαµβάνει το µεγαλύτερο σώµα από τα πλαϊνά του
κεφαλιού. H «γωνία» της κάτω σιαγόνας είναι µικρή. Αυτό γιατί οι µύες που συνδέονται εκεί είναι
µικρής σηµασίας στα σαρκοβόρα. Η κάτω σιαγόνα δεν µπορεί να κινηθεί προς τα εµπρός και έχει
πολύ περιορισµένη κινητικότητα αριστερά-δεξιά. Όταν το στόµα ενός σαρκοβόρου κλείνει, οι
κοφτεροί πλαϊνοί γοµφίοι γλιστρούν πλάι ο ένας στον άλλο κάνοντας έτσι µία κίνηση
«κατατεµαχισµού» που είναι πολύ αποτελεσµατική για το κόψιµο του κρέατος από το κόκαλο.
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Τα δόντια ενός σαρκοβόρου είναι ελάχιστα αραιωµένα έτσι ώστε να µην παγιδεύονται ινώδη
υπολείµµατα. Οι κοπτήρες είναι κοντοί, αιχµηροί και σουβλεροί και χρησιµοποιούνται για να
αρπάζουν και να τεµαχίζουν. Οι κυνόδοντες είναι επιµηκυµένοι και στιλετοειδείς για να
µαχαιρώνουν, να σχίζουν και να σκοτώνουν τη λεία. Οι γοµφίοι (κοπτήρες) είναι επίπεδοι και
τριγωνικοί µε οδοντωτές άκρες για να λειτουργούν σαν οδοντωτές λεπίδες. Εξαιτίας του συνδέσµου
µονοεπίπεδης κίνησης, όταν ένα σαρκοβόρο κλείνει το στόµα του, τα πλαϊνά δόντια κλείνουν µε
έναν µπρος-πίσω τρόπο, δίνοντας µία απαλή κοπτική κίνηση, όπως οι λεπίδες ενός ψαλιδιού.
Το σάλιο των σαρκοβόρων ζώων δεν περιέχει ένζυµα χώνεψης. Όταν ένα σαρκοβόρο θηλαστικό
τρώει, καταβροχθίζει γρήγορα και δεν µασάει την τροφή του. Εφόσον τα πρωτεϊνολυτικά ένζυµα δεν
µπορούν να απελευθερωθούν στο στόµα, εξαιτίας του κινδύνου καταστροφής της στοµατικής
κοιλότητας, τα σαρκοβόρα δεν χρειάζονται να ανακατέψουν την τροφή τους. Απλώς δαγκώνουν
τεράστια κοµµάτια κρέατος και τα καταπίνουν ολόκληρα.
Σύµφωνα µε την εξελικτική θεωρία, τα ανατοµικά χαρακτηριστικά που συµφωνούν µε µία
χορτοφαγική διατροφή, δείχνουν µία πιο πρόσφατη, εξελικτικά, κατάσταση απ’ αυτή των
σαρκοβόρων.
Τα φυτοφάγα θηλαστικά έχουν πιο αναπτυγµένη µυολογία προσώπου, σαρκώδη χείλη, σχετικά
µικρό άνοιγµα στοµατικής κοιλότητας, και µία παχιά, µυώδη γλώσσα. Η βοήθεια των χειλιών στην
κίνηση της τροφής εντός του στόµατος, µαζί µε την µυολογία του προσώπου και τη γλώσσα,
βοηθούν στη µάσηση της τροφής. Στα φυτοφάγα, ο σύνδεσµος της σιαγόνας έχει µετακινηθεί σε
θέση πάνω από το επίπεδο των δοντιών. Αν και αυτός ο τύπος συνδέσµου είναι λιγότερο σταθερός
από τον εύκαµπτο σύνδεσµο των σαρκοβόρων, έχει µεγαλύτερη κινητικότητα και επιτρέπει τις
σύνθετες κινήσεις που πρέπει να κάνει η σιαγόνα στη µάσηση φυτών. Επί προσθέτως, αυτός ο τύπος
συνδέσµου, επιτρέπει στα πάνω και κάτω πλαϊνά δόντια να έρθουν περίπου σε ευθεία κατά µήκος
της σιαγόνας µόλις το στόµα κλείσει, δηµιουργώντας επιφάνειες άλεσης. (Αυτός ο τύπος συνδέσµου
είναι τόσο σηµαντικός για ένα φυτοφάγο ζώο, που πιστεύεται ότι έχει εξελιχθεί τουλάχιστον 15
φορές σε διάφορα φυτοφάγα θηλαστικά) . Η γωνία του σαγονιού έχει επεκταθεί για να παρέχει µία
πλατιά περιοχή εξάρτησης των πολύ ανεπτυγµένων µυών, του µασητήρα και του πτερυγοειδή (αυτοί
είναι οι κυριότεροι µασητικοί µύες στα φυτοφάγα ζώα). Ο κροταφικός µύς είναι µικρός και
ελάσσων. Οι µασητήρας και πτερυγοειδής µύες κρατούν το σαγόνι σε µία διάταξη «κούνιας» και
κινούν τη σιαγόνα από αριστερά-δεξιά. Άρα, η κάτω σιαγόνα των φυτοφάγων θηλαστικών έχει µία
σταθερή πλάγια κίνηση κατά τη βρώση. Αυτή η κίνηση είναι απαραίτητη για την αλεστική κίνηση
του µασήµατος.
Η οδοντοστοιχία των φυτοφάγων ποικίλει ανάλογα µε το είδος της βλάστησης που το κάθε είδος
έχει προσαρµοστεί να τρώει. Αν και τα ζώα αυτά διαφέρουν στον τύπο και αριθµό δοντιών που
κατέχουν, τα ποικίλα είδη δοντιών όταν παρουσιάζονται, µοιράζονται κοινά δοµικά χαρακτηριστικά.
Οι κοπτήρες είναι πλατιοί, επίπεδοι και σαν «φτυάρια». Οι κυνόδοντες είναι µικροί όπως π.χ. στα
άλογα, προεξέχοντες όπως στους ιπποπόταµους, τα γουρούνια και κάποια πρωτεύοντα θηλαστικά
(πιστεύεται ότι χρησιµοποιούνται για άµυνα) ή λείπουν. Οι γοµφίοι, γενικά είναι τετραγωνισµένοι
και επίπεδοι από πάνω για να παρέχουν αλεστική επιφάνεια. Οι γοµφίοι δεν µπορούν να
γλυστρίσουν καθέτως ο ένας πλάι στον άλλο σε µία κίνηση κοπής, αλλά γλυστρούν οριζοντίως για
να συνθλίβουν και να αλέθουν. Τα χαρακτηριστικά της επιφανείας του γοµφίου ποικίλουν ανάλογα
µε τη βλάστηση που τρώει το ζώο. Τα δόντια ενός φυτοφάγου ζώου είναι οµαδοποιηµένα κοντά το
ένα στο άλλο, έτσι ώστε οι κοπτήρες να σχηµατίζουν έναν λειτουργικό µηχανισµό κοψίµατοςδαγκώµατος, ενώ οι πάνω και κάτω γοµφίοι να σχηµατίζουν εκτεταµένες επιφάνειες σύνθλιψης και
άλεσης. Η «περιτοιχισµένη» στοµατική κοιλότητα έχει πολύ χώρο, κι αυτό γίνεται αντιληπτό κατά
τη βρώση.
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Αυτά τα ζώα µασούν την τροφή τους προσεκτικά και µεθοδικά, σπρώχνοντας την τροφή µπρόςπίσω, στα δόντια που αλέθουν, µε τη βοήθεια της γλώσσας και τους µύες των παρειών. Αυτή η
διεξοδική διαδικασία είναι απαραίτητη για να διασπαστούν τα τοιχώµατα των φυτικών κυττάρων,
έτσι ώστε να απελευθερωθούν τα εύπεπτες ενδοκυτταρικές ουσίες και να διασφαλιστεί η επιµελής
ανάµειξη αυτού του υλικού µε το σάλιο. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί το σάλιο των φυτοφάγων ζώων
συχνά περιέχει ένζυµα τα οποία διασπούν τα µόρια της τροφής ενώ η τροφή είναι ακόµα στο στόµα.

Στοµάχι και λεπτό έντερο
Αξιοσηµείωτες διαφορές εντοπίζονται ανάµεσα στα σαρκοφάγα και φυτοφάγα ζώα, όσον
αφορά αυτά τα όργανα. Τα σαρκοβόρα έχουν ένα ευρύχωρο, απλό (ενός θαλάµου) στοµάχι. Ο όγκος
του στοµάχου ενός σαρκοβόρου αποτελεί το 60-70% του συνολικού όγκου του συστήµατος
χώνευσης. Επειδή το κρέας χωνεύεται σχετικά εύκολα, το λεπτό τους έντερο (όπου λαµβάνει χώρα η
απορρόφηση των συστατικών της τροφής) είναι κοντό- περίπου τρεις µε πέντε ή έξι φορές το µήκος
του σώµατός του. Τα ζώα αυτά υπολογίζεται ότι σκοτώνουν περίπου µία φορά την εβδοµάδα, έτσι
ένα µεγάλο σε όγκο στοµάχι αποτελεί πλεονέκτηµα γιατί τους επιτρέπει να καταβροχθίζουν µεγάλες
ποσότητες όταν τρώνε, καταπίνοντας όσο περισσότερο κρέας µπορούνε σε µία φορά, το οποίο
µπορεί να χωνευτεί αργότερα καθώς ξεκουράζονται. Επί προσθέτως, η ικανότητα του στοµάχου του
σαρκοβόρου να εκκρίνει υδροχλωρικό οξύ, είναι εξαιρετική. Αυτό είναι απαραίτητο για να
επιτευχθεί η διάσπαση των πρωτεϊνών και για να εξουδετερωθούν τα επικίνδυνα βακτήρια που
βρίσκονται συχνά στα αλλοιωµένα κρέατα.
Εξαιτίας της σχετικής δυσκολίας µε την οποία διασπώνται οι διάφορες φυτικές τροφές (λόγω
των µεγάλων ποσών δύσπεπτων ινών), τα φυτοφάγα έχουν σηµαντικά µακρύτερα και σε κάποιες
περιπτώσεις, πολύ πιο πολύπλοκα έντερα από τα σαρκοφάγα. Τα φυτοφάγα ζώα που καταναλώνουν
φυτά που περιέχουν υψηλή αναλογία κυτταρίνης, πρέπει να «ζυµώσουν» (χώνεψη µε δράση
βακτηριακών ενζύµων) την τροφή τους για να αποκοµίσουν τις θρεπτικές αξίες. Τα µηρυκαστικά
ζώα είναι φυτοφάγα µε το πασίγνωστο πολλαπλό στοµάχι. Τα φυτοφάγα που έχουν µία ήπια φυτική
διατροφή, δεν χρειάζονται πολλαπλό στοµάχι. Τυπικά, έχουν ένα απλό στοµάχι, και ένα µακρύ
λεπτό έντερο. Αυτά τα ζώα ζυµώνουν τα δύσκολα να χωνευτούν, ινώδη τµήµατα της τροφής τους
στο παχύ τους έντερο. Πολλά από αυτά τα φυτοφάγα αυξάνουν την αποδοτικότητα του εντερικού
τους συστήµατος µε τα πεπτικά ένζυµα στο σάλιο τους. Μία διαδικασία ζύµωσης πολλαπλού
στοµάχου σε ένα ζώο που καταναλώνει µία ήπια δίαιτα, πολτοειδούς βλάστησης, θα ήταν χάσιµο
ενέργειας. Θρεπτικά συστατικά και θερµίδες θα καταναλώνονταν από τα βακτήρια ζύµωσης και τα
πρωτόζωα πριν φτάσουν στο λεπτό έντερο για απορρόφηση. Το λεπτό έντερο των φυτοφάγων τείνει
να είναι πολύ µακρύ (µεγαλύτερο από 10 φορές το µήκος του σώµατός τους) για να δίνει τον
απαραίτητο χρόνο και χώρο στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Παχύ έντερο
Το παχύ έντερο των σαρκοφάγων είναι απλό και πολύ κοντό, και ο µόνος σκοπός του είναι να
απορροφήσει αλάτι και νερό. Είναι, κατά προσέγγιση, της ιδίας διαµέτρου µε το λεπτό έντερο,
συνεπώς, έχει περιορισµένη δυνατότητα να λειτουργήσει ως αποθεµατικό. Το παχύ έντερο είναι
κοντό και χωρίς σάκο. O µυς κατανέµεται σε όλο το τοίχωµα δίνοντας στο έντερο µία οµαλή,
κυλινδρική εµφάνιση. Αν και στο έντερο των σαρκοβόρων, ζουν αρκετά βακτήρια, οι
δραστηριότητές τους είναι στην ουσία σηπτικές.
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Στα φυτοφάγα ζώα, το παχύ έντερο είναι ένα πολύ εξειδικευµένο όργανο που επιδρά στην
απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών, παραγωγή και απορρόφηση βιταµινών, και/ή ζύµωση
φυτικών ινών. Το παχύ έντερο των φυτοφάγων είναι συνήθως πλατύτερο από το λεπτό έντερο, και
σχετικά µακρύ. Σε κάποια φυτοφάγα θηλαστικά, το έντερο έχει όψη σάκου λόγω της διάταξης των
µυϊκών νεύρων του εντερικού τοιχώµατος. Επιπροσθέτως, σε κάποια φυτοφάγα το τυφλό έντερο (το
πρώτο τµήµα του εντέρου) είναι κάπως µεγάλο και αποτελεί τη βασική ή συµπληρωµατική θέση
ζύµωσης.

Τι γίνεται µε τα Παµφάγα;
Θα περίµενε κανείς τα παµφάγα να παρουσιάζουν
ανατοµικά χαρακτηριστικά που τα εξοπλίζουν να τρώνε
και ζώα και φυτά. Σύµφωνα µε την εξελικτική θεωρία, η
εντερική δοµή των σαρκοφάγων είναι πιο πρωτόγονη από
αυτή των φυτοφάγων. Έτσι, περιµένει κανείς ένα παµφάγο
ζώο, να είναι ένα σαρκοφάγο που παρουσιάζει κάποια
προσαρµογή στο γαστρεντερικό σύστηµα, για µία
χορτοφαγική διατροφή.
Αυτό ακριβώς συµβαίνει µε την Αρκούδα, το Ρακούν και
κάποιες σκυλίσιες οικογένειες. (αυτή η συζήτηση θα
περιοριστεί
στην
Αρκούδα
γιατί
είναι,
γενικά,
αντιπροσωπευτική της ανατοµίας των παµφάγων). Οι
αρκούδες κατηγοριοποιούνται σαν σαρκοβόρα αλλά είναι
κλασσικά παµφάγα, ανατοµικά. Αν και τρώνε κάποιες ζωικές
τροφές, οι αρκούδες είναι κυρίως φυτοφάγες, µε το 70-80% της τροφής τους να αποτελείται από
φυτικές τροφές. (η µοναδική εξαίρεση είναι η Πολική αρκούδα, η οποία ζει στην παγωµένη, φτωχή
σε βλάστηση αρκτική και τρέφεται κυρίως µε λίπος φώκιας.) Οι αρκούδες δεν µπορούν να
χωνέψουν καλά την φυτική τροφή, και γι’ αυτό, είναι πολύ επιλεκτικές στην τροφή τους.
Η τροφή τους κυριαρχείται κυρίως από σαρκώδη, χυµώδη φυτά, βολβούς και µούρα. Πολλοί
επιστήµονες πιστεύουν ότι ο λόγος που οι αρκούδες πέφτουν σε χειµερία νάρκη είναι ότι, η βασική
τροφή τους (τα σαρκώδη φυτά) δεν είναι διαθέσιµα τον κρύο χειµώνα του βορρά. (Ενδιαφέρον
αποτελεί ότι, οι πολικές αρκούδες πέφτουν σε νάρκη το καλοκαίρι, όταν οι φώκιες δεν είναι
διαθέσιµες). Γενικά, οι αρκούδες επιδεικνύουν ανατοµικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε την
σαρκοφαγική δίαιτα. Ο σύνδεσµος της σιαγώνας των αρκούδων, είναι στο ίδιο επίπεδο µε τους
γοµφίους. Ο κροταφικός µυς είναι ογκώδης, και η γωνία των σιαγώνων είναι µικρή αντιστοίχως µε
τον µικρό ρόλο που παίζουν στο άνοιγµα οι µύες, πτερυγοειδής και µασητήρας. Το λεπτό έντερο
είναι κοντό (λιγότερο από 5 φορές το µήκος του σώµατος) όπως στα γνήσια σαρκοβόρα, και το παχύ
έντερο είναι απλό, οµαλό και κοντό. Η πιο χαρακτηριστική προσαρµογή σε µία χορτοφαγική
διατροφή, στις αρκούδες, είναι η διαφοροποίηση της οδοντοστοιχίας τους. Οι αρκούδες κρατούν
τους κοπτήρες σαν καρφιά, τους µεγάλους κυνόδοντες και τους κοφτερούς προγοµφίους των
σαρκοβόρων. Αλλά οι γοµφίοι έχουν τετραγωνιστεί, µε στρογγυλεµένες άκρες για να συνθλίβουν
και να αλέθουν. Ωστόσο, οι αρκούδες δεν έχουν υιοθετήσει τα επίπεδα, αµβλεία νύχια που
βρίσκουµε στα περισσότερα φυτοφάγα και κρατούν τα επιµηκυµένα, µυτερά, γαµψά νύχια των
σαρκοβόρων.
Ένα ζώο που αιχµαλωτίζει, σκοτώνει και τρώει ζώα, πρέπει να έχει ένα φυσικό εξοπλισµό που
κάνει την αρπαγή, πρακτική και αποδοτική. Αφού οι αρκούδες περιλαµβάνουν σηµαντικές
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ποσότητες κρέατος στην διατροφή τους, πρέπει να κρατήσουν τα ανατοµικά χαρακτηριστικά που
τους επιτρέπουν να συλλαµβάνουν και να σκοτώνουν τη λεία τους. Γι’ αυτό το λόγο, η δοµή των
σιαγώνων, η µυολογία και η οδοντοστοιχία των αρκούδων, τους επιτρέπει να αναπτύσσουν και να
εφαρµόζουν τις απαραίτητες δυνάµεις να σκοτώνουν και να διαµελίζουν το θύµα τους, αν και η
πλειονότητα της τροφής τους είναι φυτική. Αν και ένας σύνδεσµος σιαγώνας όπως των φυτοφάγων
(πάνω από το επίπεδο των δοντιών) είναι πολύ πιο λειτουργικός για την σύνθλιψη και το άλεσµα της
φυτικής τροφής και θα επέτρεπε ενδεχοµένως στις αρκούδες να αξιοποιήσουν ένα µεγαλύτερο
φάσµα φυτικών τροφών στη διατροφή τους, είναι ένας πολύ πιο αδύνατος σύνδεσµος από τον αρµό
των σαρκοβόρων. Ο σύνδεσµος σιαγώνας των φυτοφάγων, φεύγει σχετικά εύκολα από τη θέση του
και δεν θα κρατούσε καλά στις εντάσεις της τιθάσευσης και πνιξίµατος του θηράµατος, και/ή στη
θραύση των οστών (ούτε θα επέτρεπε το µεγάλο άνοιγµα που χρειάζονται τα σαρκοβόρα). Στη
φύση, ένα ζώο που το σαγόνι του έχει φύγει από τη θέση του, αργά ή γρήγορα θα λιµοκτονούσε ή θα
φαγωνόταν από κάτι άλλο. Ένα επιρρεπές είδος δεν µπορεί να υιοθετήσει τον σύνδεσµο σιαγώνας
των φυτοφάγων, µέχρι να αφοσιωθεί σε µία ουσιωδώς φυτική διατροφή δοκιµασµένη ότι ρισκάρει
την εξάρθρωση σιαγώνας, τον θάνατο και τελικά την εξαφάνιση.

Τι γίνεται µε τον Άνθρωπο;
Το γαστρεντερικό σύστηµα οργάνων του ανθρώπου είναι χαρακτηριστικό των ανατοµικών
τροποποιήσεων που συµφωνούν µε την φυτοφαγική διατροφή. Οι άνθρωποι έχουν µυώδη χείλη
και µικρό άνοιγµα στόµατος. Πολλοί από τους µύες, που καλούνται «µύες έκφρασης» είναι στην
ουσία µύες µασήµατος. Η µυώδης και ευκίνητη γλώσσα, ουσιώδης για την τροφή, έχει
προσαρµοστεί να χρησιµοποιείται για την οµιλία και άλλα πράγµατα. Ο σύνδεσµος της σιαγόνας
είναι επιπεδοποιηµένος από µία πλάκα χόνδρου και βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των δοντιών. Ο
κροταφικός µυς είναι µειωµένος. Το χαρακτηριστικό «τετράγωνο σαγόνι» των ενηλίκων αρσενικών
δείχνει την εξελισσόµενη γωνιώδη κατεργασία του σαγονιού και την διογκωµένη µυϊκή οµάδα,
µασητήρα-πτερυγοειδούς. Το ανθρώπινο σαγόνι µπορεί να µετακινηθεί προς τα εµπρός για να
συµπλέξει τους κοπτήρες, και προς τα πλάγια για να συνθλίψει και να αλέσει.
Τα ανθρώπινα δόντια είµαι επίσης παρόµοια µε εκείνα που συναντούµε στα άλλα φυτοφάγα
ζώα, µε την εξαίρεση των κυνοδόντων (οι κυνόδοντες κάποιον πιθήκων είναι επιµηκυµένοι και
θεωρείται ότι χρησιµοποιείται για επίδειξη και/ή άµυνα). Τα δόντια µας είναι µάλλον µεγάλα και
συνήθως συνορεύουν το ένα πάνω στο άλλο. Οι κοπτήρες είναι επίπεδοι και σαν «φτυάρια»,
χρήσιµοι για ξεφλούδισµα, ψαλίδισµα και δάγκωµα σχετικά µαλακών υλικών. Οι κυνόδοντες είναι ή
οδοντωτοί ή κωνικοί, αλλά πεπλατυσµένοι, αµβλείς και µικροί, και λειτουργούν σαν κοπτήρες. Οι
προγόµφιοι και οι γοµφίοι είναι κάπως τετράγωνοι, πεπλατυσµένοι και κοµβικοί, και
χρησιµοποιούνται για σύνθλιψη, άλεση και πολτοποίηση ψιλοκοµµένης τροφής.
Το ανθρώπινο σάλιο περιέχει χωνευτικά ένζυµα, σιελογόνο αµυλάση. Αυτό το ένζυµο είναι
υπεύθυνο για την χώνεψη του αµύλου, κατά το µεγαλύτερο µέρος.
Ο οισοφάγος είναι στενός και κατάλληλος για µικρές, µαλακές µπάλες επιµελώς µασηµένης
τροφής. Η γρήγορη κατάποση, η προσπάθεια κατάποσης µεγάλης ποσότητας τροφής ή κατάποσης
ινώδους και/ή ελάχιστα µασηµένης τροφής (το κρέας είναι ο πιο συχνός ένοχος) έχει συχνά σαν
αποτέλεσµα το πνίξιµο στον άνθρωπο.
Το στοµάχι του ανθρώπου είναι µονό-θάλαµο, αλλά µετρίως όξινο. (Κλινικά, όταν ένα άτοµο
παρουσιάζει γαστρικό ph λιγότερο από 4-5 παρουσία τροφής στο στοµάχι, αποτελεί αιτία
ανησυχίας). Ο όγκος του στοµάχου αποτελεί περίπου το 21-27% του συνολικού όγκου του
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ανθρώπινου γαστρεντερικού συστήµατος. Το στοµάχι χρησιµεύει σαν θάλαµος µίξης και
αποθήκευσης, αναµειγνύοντας και υγροποιώντας απορροφηµένες τροφές και ρυθµίζοντας την
εισαγωγή τους στο λεπτό έντερο.
Το ανθρώπινο λεπτό έντερο είναι µακρύ, κατά µέσο όρο 10 µε 11 φορές το µήκος του σώµατος.
(το µικρό µας έντερο είναι κατά µέσο όρο 22 µε 30 πόδια µακρύ. Το µήκος του ανθρωπίνου
σώµατος µετριέται από το πάνω µέρος του κεφαλιού ως το τέλος της σπονδυλικής στήλης και είναι
κατά µέσο όρο, 2 µε 3 πόδια µήκος, σε φυσιολογικού µεγέθους άτοµα).
Το ανθρώπινο παχύ έντερο αποδεικνύει την δοµή σάκου, χαρακτηριστική των φυτοφάγων. Το
εκτεινόµενο µεγάλο έντερο είναι µεγαλύτερης διατοµής από το µικρό, και είναι σχετικά µακρύ. Το
µεγάλο έντερο του ανθρώπου είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών, καθώς
και για την παραγωγή και απορρόφηση βιταµινών. Υπάρχει ακόµα εκτεταµένη ζύµωση βακτηρίων
από ινώδεις φυτικές τροφές, µαζί µε την παραγωγή και απορρόφηση σηµαντικών ποσών τροφικής
ενέργειας (πτητικά λιπαρά οξέα) που εξαρτάται από το ινώδες περιεχόµενο της δίαιτας. Ο βαθµός
στον οποίο η ζύµωση και απορρόφηση των προϊόντων µεταβολισµού λαµβάνει χώρα στο παχύ
έντερο, έχει µόλις αρχίσει να ερευνάται.

Σύνοψη
Συµπερασµατικά, βλέπουµε ότι οι άνθρωποι έχουν τη δοµή γαστρεντερικού συστήµατος ενός
«αφοσιωµένου» φυτοφάγου ζώου. Το ανθρώπινο είδος δεν δείχνει τα µεικτά δοµικά
χαρακτηριστικά που περιµένει κανείς να βρει στα ανατοµικώς παµφάγα, όπως οι αρκούδες και
τα ρακούν. Από τη σύγκριση του ανθρώπινου γαστρεντερικού συστήµατος µε αυτό των
σαρκοφάγων, των φυτοφάγων και των παµφάγων πρέπει να συµπεράνουµε ότι το
γαστρεντερικό σύστηµα οργάνων του ανθρώπου είναι σχεδιασµένο για µία αµιγώς φυτική
διατροφή.
Καιρός είναι να επιστρέψουµε στην ανθρώπινη φύση µας θαρρώ!
η οποία είναι καθαρά ακρεοφαγική! Καιρός να κάνουµε αυτό το ελάχιστο που προσφέρει τεράστια
ανακούφηση στην ίδια τη Γη και τα πλάσµατα της!
πηγή: http://living-animals.blogspot.gr/2007/11/blog-post.html
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