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Wybór partnera nie zależy od fazy cyklu
Fazy cyklu miesięcznego nie wpływają na preferencje kobiet dotyczące określonych
zachowań potencjalnego partnera. Aczkolwiek podczas dni płodnych paniom wszyscy
mężczyźni podobają się nieco bardziej – czytamy w „Psychological Science”.

Wcześniejsze badania sugerowały, że w różnych fazach cyklu miesięcznego kobietom podobają się
różni mężczyźni. Jednak najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu
w Getyndze (Niemcy) poddaje te ustalenia w wątpliwość.
Według niemieckich specjalistów zmiany hormonalne związane z poszczególnymi fazami cyklu
menstruacyjnego nie sprawiają, że kobiety wolą takich czy innych mężczyzn. (Na przykład bardziej
bezpośrednich i stanowczych w okresach płodnych lub bardziej wrażliwych i nieśmiałych w okresach
niepłodnych).
Badacze wykazali za to, że w okresach płodnych panie patrzą nieco przychylniej na wszystkich
mężczyzn - bez względu na to, jak się oni zachowują.
Ponadto kobiety lubią flirciarzy, ale tylko, gdy biorą pod uwagę krótkoterminowe relacje bez
zobowiązań. Gdy w grę wchodzą poważne, długoterminowe związki, podrywacze wypadają z łask.
W badaniu uczestniczyło 157 heteroseksualnych ochotniczek w wieku od 18 do 35 lat, z regularnymi
cyklami miesięcznymi. Podczas czterech sesji badawczych panie oglądały filmy ukazujące pierwsze
spotkania mężczyzn z kobietą. Miały za zadanie skoncentrować się na zachowaniu mężczyzn,
a następnie ocenić ich pod względem atrakcyjności w kontekście długo- i krótkoterminowej relacji.
Naukowcy pobierali od uczestniczek próbki śliny, by przeanalizować je pod kątem poziomu
hormonów w organizmie. Przeprowadzali też testy owulacyjne, by potwierdzić obecność dni
płodnych.
„Istnieje wiele badań na temat kobiecych preferencji dotyczących wyboru partnera, więc z początku
byliśmy zaskoczeni, że nie uzyskaliśmy takich samych efektów. Jednak rezultaty naszego badania
pozostają w zgodzie z wynikami innych świeżych badań, w których stosowano bardziej rygorystyczne
metody” – komentuje dr Julia Stern, współautorka badania.
„Wynik pokazujący, że ocena atrakcyjności rośnie w fazie płodnej, niezależnie od męskiego
zachowania, jest czymś nowym i sugeruje, że w fazie płodnej kobiety wykazują większą gotowość do
łączenia się w pary” – dodaje badaczka.
Źródło: pap.pl
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Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara
Czy to przypadek, że to nietypowe święto, w tym roku, obchodzimy w piątek...? :)
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Ryzyko zakażenia się COVID-19 w pociągach
Naukowcy wykorzystali dane z szybkich kolei w Chinach i dotyczące zakażeń wśród pasażerów
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Warto chronić pasożyty?
Naukowcy uważają, że należy im się baczniej przyjrzeć w celu ich... ochrony.
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Obiecująca szczepionka przeciwko boreliozie
Wyniki drugiej fazy badań wskazują, że jest ona skuteczna i bezpieczna.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w badaniach
WHO nad COVID-19
Przeprowadzi badania na temat czynników ryzyka zakażenia w populacji górnośląskiej w 2020 r.
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Minister nauki przyznał Diamentowe Granty
Prawie 14 mln zł na realizację projektów 69 wybitnie uzdolnionych studentów.
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Pięć sposobów na zdrowe serce
Ryzyko kłopotów z sercem można zmniejszyć z pomocą zastosowania całkiem prostych zasad.
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Targi PCI DAYS 19-20 maja 2021
Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days to długo oczekiwane wydarzenie
branżowe.
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