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Demir Pabuçlu Salyangoz
‹sveçli ve Amerikal› deniz biyologlar›, Hint
Okyanusu’ndaki s›cak deniz dibi
kaynaklar›nda yaﬂayan ve aya¤› üzerinde
demir kapl› pullar bulunan bir salyangoz
keﬂfettiler. Kiremit gibi dizilmiﬂ olan ve
m›knat›s özelli¤i taﬂ›yan pullar›n d›ﬂ
yüzeyleri, demir sülfit türleri olan pirit (FeS2)

ve greigit (F3S4) ile kapl›. Pullar›n konçiolin
(conchiolin) denen sert tabakas› üzerinde
da¤›lm›ﬂ olan 1 mikrometre çap›ndaki
granüller, büyük ölçüde d›ﬂ yüzeyde
toplanm›ﬂ görünüyor.
Hayvan›n pullu aya¤›, bundan 540-500
milyon y›l öncesinde, canl› türlerinin ani bir

Yemek Seçen
Çocuklara K›zmay›n

564 çocu¤un anne-babalar›yla bir anket
yapm›ﬂ. Araﬂt›rma, yemek seçme düzeyinin
yüksekli¤iyle yeﬂil sebze, et ve meyve
tüketiminin düﬂüklü¤ü aras›nda göze
çarpan bir iliﬂki belirlemiﬂ. Seçicilik

Çocuklar henüz bebeklik dönemlerindeyken
genellikle verilen her ﬂeyi yerler. Ama 2
yaﬂlar›na geldiklerinde birden
yedikleri konusunda seçici olmaya
baﬂlarlar. London University
College’dan sa¤l›k davran›ﬂç›s›
Lucy Cooke taraf›ndan yürütülen
yeni bir araﬂt›rma, anneleri deli
eden bu ani de¤iﬂimin nedenini
ortaya ç›karm›ﬂ görünüyor.
Araﬂt›rmac›ya göre “neofobi” ya da
yeni yiyeceklerden duyulan korku,
emekleme ça¤›na geldi¤imizde
kendimizi zehirlemememiz için
evrimleﬂmiﬂ bir davran›ﬂ biçimi.
Varsay›m› denemek için Cooke,
ekibiyle birlikte yaﬂlar› 2 ile 6
aras›nda de¤iﬂen, yani seçicili¤in
dorukta oldu¤u dönemde bulunan
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çeﬂitlenme gösterdi¤i “Kambriyen patlamas›”
döneminde ortaya ç›kan türlerinkine
benzemekle birlikte, gen dizilimleri, bunlar›n
günümüz denizdibi s›cak su kaynaklar›na
özgü Neomphalina grubuna ait oldu¤unu
gösteriyor. Bir iskelet malzemesi olarak
demir sülfit, bilinen hayvanlarda rastlanm›ﬂ
bir mineral de¤il. Pullar üzerindeki demir
sülfitin safl›¤› (çinko ve bak›r ile kirlenmemiﬂ
olmas›), demir sülfitin konçiolin içine
çekilmesi ve sülfit minerallerinin dokular
üzerinde düzenli bir bir ﬂablona göre y›¤›lm›ﬂ
olmas›, pullar›n z›rhla kaplanmas›n›n
tümüyle hayvan›n kontrolünde gerçekleﬂen
bir süreç oldu¤unu gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lar, bu nedenlerle salyangozun
denizdibi kaynaklar›ndaki ortama uyum
sa¤lamak üzere yeni evrilmiﬂ oldu¤unu
düﬂünüyorlar. Denizdibi s›cak su kaynaklar›,
erimiﬂ sülfit ve metal aç›s›ndan hayli zengin
oluyorlar. Ayak üzerindeki z›rhl› pullar›n
iﬂlevi tam olarak belirlenebilmiﬂ de¤ilse de,
ayn› ortamda yaﬂayan Phymorhyunchus
cinsinden sald›rgan gastropodlara (kar›ndan
bacakl›) karﬂ› bir savunma mekanizmas›
olarak geliﬂtirildikleri düﬂünülüyor.
Phymorhynchus türleri, avlar›n› z›mpara gibi
tabanlar›ndaki i¤neciklerden zehir ak›tarak
öldürüyorlar. Ancak, bu i¤necikler koruyucu
pullar› delebilecek kadar uzun de¤il.
Demir pabuçlu salyangozun keﬂfi, Kambriyen
patlamas› s›ras›nda s›kça ortaya ç›kan bu
karmaﬂ›k pul yap›lar›n›n, çevredeki ortama
uyumu kolaylaﬂt›rmak için evrim sürecinde
bir an kadar k›sa bir süre içinde ortaya
ç›kt›¤›n› gösteriyor.
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düzeyiyle öteki yiyecekler, örne¤in patates
k›zartmas› ya da kurabiye aras›ndaysa böyle
bir ilinti gözlenmemiﬂ.
Araﬂt›rmac›lara göre sonuç akla yatk›n.
“Çünkü” diyor Cooke, “geçmiﬂte gerek bitki
toksinleri, gerekse de bozuk etin
yol açt›¤› g›da zehirlenmesi,
çocuklar için çok tehlikeliydi”.
Araﬂt›rmay› yürütenlerden Lee
Gibson da çocuklar›n özellikle
yeﬂil biber, brüksel lahanas›,
lahana ve ›spanak gibi ac›
yiyeceklere karﬂ› kuﬂkulu
olduklar›na dikkat çekiyor. Toksik
(zehirli) bitkilerin alkaloidlerinin
ac› oldu¤una iﬂaret eden
araﬂt›rmac›, bunlar›n
yetiﬂkinlerden çok çocuklar için
tehlikeli oldu¤unun alt›n› çiziyor.
Science, 24 Ekim 2003

