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Pháp luật

Các loài linh trưởng phát
triển khả năng nhìn màu của
mình không phải để tìm kiếm
những trái cây ngon mọng,
mà để phát hiện ra nét ửng
hồng đầy ẩn ý trên "bàn toạ"
của đối phương.
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Cấu trúc hình nón trong mắt giúp phát hiện ra những màu dễ bị lẫn vào
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làn da, nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ California, Mỹ, cho biết.
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"Trong hàng trăm nay nay, chúng ta cho rằng khả năng nhìn màu ra đời là
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để tìm kiếm những trái cây đủ chín để ăn", Mark Changizi, nhà sinh vật

Gửi bài viết

học tại Caltech đứng đầu nghiên cứu, nói. "Nhưng nếu bạn nhìn vào
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lượng thức ăn phong phú của những con linh trưởng có khả năng nhìn 3
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màu, thì bằng chứng này chưa đủ thuyết phục".
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Thay vào đó, Changizi và cộng sự cho rằng cấu trúc đó được tiến hoá để
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tìm ra những màu nổi bật trên làn da - thay đổi phụ thuộc vào lượng huyết
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sắc tố hemoglobin chuyên chở ôxy trong máu. Và hệ thống 3 màu này
giúp con vật biết được liệu đối phương đang có những khuấy động cảm
xúc khi nghĩ tới việc âu yếm với mình, đồng thời giúp chúng phát hiện ra
kẻ thù có sợ đến thất sắc khi đứng trước mặt.
"Ngoài ra, xét về mặt sinh học, khi bạn có nhiều ôxy trong máu hơn, bạn
sẽ có thể trạng khoẻ hơn. Chính vì thế mà con người luôn thích những
khuôn mặt hồng hào", Changizi nói.
Changizi cũng bổ sung rằng những con linh trưởng trong tự nhiên có khả
năng nhìn 3 màu thường trụi lông ở mặt và mông.
"Khả năng nhìn ra sự thay đổi màu sắc trên da sẽ chẳng có nghĩa lý gì
nếu không thể nhìn thấy làn da. Nó cũng liên quan tới việc vì sao chúng ta
được gọi là những 'con vượn trần truồng'".
24ThoiSu (Theo VnExpress).
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