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Чому негри чорні?
Хоча ми і будемо обговорювати реальний природний факт, тема ця з точки зору
політкоректності досить небезпечна. У цивілізованому світі в даний час некоректно
називати чорношкірих неграми.
Це все одно що
називати євреїв жидами.
В Америці негрів називають афроамериканцями або, як і в Європі, чорношкірими,
чорними людьми - blackman або blacklady, без будь-якого дискримінаційного відтінку.

Відповідь про те, чому у африканців чорна шкіра, насправді дуже простий. Він полягає
в тому, що в їх шкірі в значній кількості присутній пігмент меланін.
Він виник як захист живої істоти від надлишкового обсягу сонячної радіації, якого в
Африці значно більше, ніж в північних країнах.
По-перше, меланін завдяки чорному кольору оберігає організм від перегріву.
По-друге, він поглинає шкідливе ультрафіолетове випромінювання, що приводить до
виникнення в організмі так званих вільних радикалів, які настільки активні хімічно, що
можуть завдати шкоди.
По-третє, меланін вступає в реакцію з утворилися вільними радикалами і тим самим їх
знешкоджує.
До речі, чорними бувають не тільки африканці, а й жителі Азії.
Скажімо, індійці також смугло-чорні і іноді більш темні, ніж африканці.
Причина та ж - меланін.

У людей з білою шкірою меланін також утворюється від засмаги, але, якщо сонце
перестає діяти, він швидко руйнується, і шкіра знову світлішає.

Але при цьому виникають два дивовижних питання. Перший: якщо вплив сонячної
радіації призводить до того, що змінюється біохімія і стає більше меланіну, відбувається
чи ще що-небудь в організмі, стимульоване сонячним світлом?
Фотобіологія каже, що відбувається.
Ми знаємо, що під дією сонячного ультрафіолету формується вітамін D, без якого людині
загрожує рахіт.
Але ще безліч гормонів синтезується під впливом сонячного світла.
Наприклад, ми легко прокидаємося влітку тому, що сонячне випромінювання призводить
до синтезу гормону, що сприяє пробудженню.

Другий дивовижний питання полягає в тому, що людство розділилося на раси порівняно
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недавно. Це поділ, за різними оцінками, відбулося від 5 до 10 тисяч років тому.
Наприклад, на експозиції палеонтологічного музею МГУ, присвяченої великому
оледенению, я бачив матеріали про те, що у Володимирській області під час розкопок
стоянки на річці Сунгирь був знайдений скелет негроидного підлітка.
Знаходили скелети людей негроїдної раси і під Воронежем, і в інших районах Європи.
Були вони темношкірими або світлошкірими, сказати важко.

Але вражає, що поділ на білу і чорну раси сталося так швидко. Відповідно до сучасних
генетичним уявленням, все повинно бути набагато повільніше.
Поки що наука погано розуміє, як взагалі можуть відбуватися такі швидкі зміни.
Звичайно, це менш дивно, ніж швидке виведення нових порід собак, але теж сильно
вражає.

Таким чином, просте запитання, чому у людей чорна шкіра, змушує задуматися про те,
як людина виник і розвивався і як він змінюється зараз. Для цього потрібні зусилля
багатьох наук: і фотобиологии, і антропології, і археології, і генетики, і ін.

До речі, відомо про афроамериканців, що вони стали трохи світліше, ніж їхні предки,
вивезені з Африки. Не минуло й двохсот років.

Владимир Антонец
Простые вопросы. Книга, похожая на энциклопедию
Зміст
-

Передмова
У чому причини епідемій?
Чи велика Всесвіт?
Чи велика пам'ять людини?
Чи можливо безсмертя?
Чи шкідливий цукор?
Чи правда, що материки рухаються?
Чи є життя на Марсі?
Навіщо були потрібні дворяни?
Навіщо люди носять краватку?
Навіщо потрібен сон?
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Навіщо потрібні гроші?
Як виникає сміх?
Як літає повітряна куля?
Як літає літак?
Як ми бачимо?
Як ми чуємо?
Як ми дізнаємося один одного?
Як утворюється луна?
Як будували єгипетські піраміди?
Як бджоли знаходять медоноси?
Як працює детектор брехні?
Як працює телефон?
Як працює холодильник?
Як дізнатися час?
Як дізнаються про спорідненість і переселення народів?
Коли настає новий рік?
Кому належить Місяць?
Кругла Земля?
Хто винайшов колесо?
Чи легко злітати в космос?
Чи багато на Землі води?
Ч и багато на Землі нафти?
Чи може Сонце згаснути?
Чи можна виміряти красу?
Чи можна визначити характер людини по почерку?
Німі чи риби?
Звідки беруться айсберги?
Звідки беруться мови?
Звідки взялися культурні рослини?
Чому випадають опади?
Чому дме вітер?
Чому м'ячик скаче?
Чому вода мокра?
Чому днем все добре видно?
Чому взимку холодно?
Чому і як люди старіють?
Чому кішки вмиваються?
Чому лід слизький?
Чому люди воюють?
Чому світ різнобарвний?
Чому море солоне?
Чому люди позіхають?
Чому ми втомлюємося при ходьбі?
Чому небо блакитне?
Чому негри чорні?
Чому нитки заплутуються?
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Чому птахи здійснюють перельоти?
Чому рідкісні дорогоцінні камені?
Чому цукор солодкий?
Чому серце б'ється?
Чому слони великі?
Навіщо собакам потрібен господар?
Чому сірники горять?
Чому супутники не падають на Землю?
Чому скло легко б'ється?
Чому штовхаються в автобусі?
Чому у одних дерев листя, а у інших голки?
Чому у людини на руках по п'ять пальців?
Чому «хороший» ковбой встигає вистрілити першим?
Чому людина вміє стояти?
Розмовляють чи тварини?
Чи пов'язані значення і звучання слова?
Скільки живуть дерева?
Скільки ідей у людства?
Скільки простору потрібно людині?
Чи існує «жіноча логіка»?
Чи існує національний характер?
Чи існують атоми?
Чи важко вивчити китайську мову?
Хто такі фізики і лірики?
Що таке хороше життя?
Чим займається математика?
Що таке ГЛОНАСС?
Що таке дурість?
Що таке група крові?
Що таке знаки?
Що таке інстинкт?
Що таке нанотехнології?
Що таке спадковість?
Що таке озонова діра?
Що таке полярне сяйво?
Що таке порожнеча?
Що таке смерч?
Що таке страх?
Що таке турбулентність?
Що таке холестерин?
Що таке циклони і антициклони?
Що таке цунамі?
Що таке чорна діра?
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