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Na Jamalsky
poloostrov se
vratili pizmoni

WASHINGTON - Schopnost barevneho videni se u
primatu nevyvijela zrejme kvuli rozliseni zralych plodu,
jak se dosud myslelo, ale kvuli presnemu posouzeni
barvy kuze ostatnich jedincu. V odbornem casopise
Biology Letters to uvedli kalifornsti vedci.
"Sto let jsme se domnivali, ze schopnost barevneho
videni se vyvinula proto, aby byli primati schopni
posoudit zralost ovoce. Ale jestlize se podivate na
rozmanitost potravy primatu, neni to tak presvedcivy
dukaz," rekl neurobiolog Mark Changizi z Kalifornske
polytechnicke univerzity.
Zrakovy system primatu je podle jeho vyzkumu spis
adaptovan na to, aby byl jedinec schopen presne urcit
prevladajici barvu kuze, a to podle mnozstvi
hemoglobinu, tedy jejiho okysliceni. Zvire je tak
schopno nejen poznat zajem potencialniho partnera, ale
take strach pobledleho soupere.
I lide ocenuji ruzove tvare, protoze to znamena, ze je
clovek lepe okyslicen, tedy zdrav.

14.03. | Cely clanek

Primati, kteri maji schopnost trichromatickeho videni,
maji take hole tvare i zadky. "Schopnost rozeznavat
odstiny kuze by nemela smysl, kdyby kuze nebyla pod
srsti videt. To by nas mohlo dovest k tomu, proc je
clovek 'naha opice'," uvedl Changizi.
Autor: CTK.
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ADK - Váš specialista na plánování èasu
Den má pouze 24 hodin, prodloužit nelze. Pomùžeme
Vám plánovat Váš èas tak, aby byl využit optimálnì.
Vyzkoušejte naše Plánovací systémy ADK.
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ODSTAVNOVACE.CZ - "...s námi zdraví chutná"
Výhradní zastoupení svìtových znaèek, záruky až 11
let, široká nabídka, lepší ceny jinde nenajdete. Expresní
doprava zdarma do 24 hodin. 12 let zkušeností a více...
Školení nejen pro správce sítí a administrátory
Gopas nabízí nejširší nabídku kurzù pro IT specialisty a
vývojáøe! Více než 270 druhù kurzù v Praze, Brnì a
Bratislavì. Nejvyšší kvalita vzdìlávání, vìrnostní klub
IT Specialistù.
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Ceska polarni
stanice je hotova
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Fetish, bizzare, latex, kùže - EroticStore.cz
Široká nabídka fetish zboží, fetish DVD. Garance
nejnižší ceny, k obj. zdarma dárky, slevy, výhody.
Máme latex, roubíky, kùži, fist potøeby, klinik, SM.
Nakoupit u nás se vyplatí.
Spectris Praha, s.r.o. mìøící a regulaèní technika
Brüel & Kjaer, TIRA, Brüel & Kjaer Vibro - systémy
pro mìøení hluku a vibrací- snímaèe, zvukomìry,
analyzátory, monitorování provozního stavu strojù,
technická diagnostika strojù.
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