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A TENOERTEHENEI
feles6ges oz apr6 gyermekekotthonozt
,,,,, aki eszteleniilkiizelegs meghalliaa szirinzengzeleket,
]6bb6eoiem iidviizlik, neki nemilriilnek, mertcseng6szavtdollals k6t szir6nmegid6zi,,,"*
hangri (6sd: szir6na)
;v6szterhes
teremtm6nyek kiillem6nek leI
Hom6rosz nem hagyta
Jirilsit
r|nk, 5m az ernbei k6pzelet p6tolta
ezt a htilnyt: a koz6pkori term6szetrajzkcinyvek lapjain meztelen kebhi,
halfarkri nimfik brivolik a szerencs6tlentenger6szeket.
Kolumbusz napl6j6ban olyan hrisv6r teremtm6nyekr6l szimol be,
amelyekre nagy j6indulattal r6illik a
fenti jellemzts: ,,Nem oly szipek, mint
a festmtnyeken, imbir bizonyosfokig
az arark."
embei megjelenlsii
Kolumbusz szir6niei
A g6nuai haj6s val6szinfileg a rr,.aniltnsz nemzets6g egy tagtrfitlithatta,
amely hlrom ma 616 fajjal (TriT.
chechusmanatus,T senegalensis,
inunguis) 6s a dugong nemzets6g
egy fajival (Dugong dugong) a veszllyeztetett Sirenidae rendet alko{a. Eletteriik Kelet-Afrika, Arnaz6nia, hasztr|lia, f.rzsta 6s EszakAmerika egyes tr6pus i p artszakaszaira korlitoz6dik. Egyetlen, tcirt6nelmi id6kben 616rokonukat. a Bering-tenger hideg viz6hez alkalmazkod6, gigantikus m6retfi (4-5
fathom, azaz 8-10 m6ter hossz6,
6-9 tonna), algaev6 Steller tengeri
tehen6t (Hidrodamalis giga$ 1741ben fedezt6k fel, 6s 1768-ra sikeriilt
mind egy szilig kipusztitani.
Pillantsunk be e legend6sl6nyek vaFLoRtDA VIZEIBENl,|l UAR cslr
tSOO MANATI6L
A reao6N ru6rr roc soK SZENVEDEsr oKozHArort snzofuANnrc
(A SZERZ6 FELVETELEI)

l6s hist6riijiba! A szir6nek fejl6d6stantlag az elefintok 6s a szirri borzok
rokonai, s a tengeri eml6s<ik kcjziil
egyediil 6k 6lnek kizir6lag nov6nyi
t6pl6l6kon. Az iltaluk fogyasztott,
* (Hoirannosz: Odiisszeia,Devecseri Glbor forditlsa)
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sz6nhidr6tokban gazdagnciv6nyi szo- az illkapocsban, mig hltul 6jak b6jvetek sok szilikitot tartalmaznak, s nak el6. (Egy 33 6vesmanitusz 6let6ezek gyorsan koptatj6k az illTatokfo- ben tizenn6gy fogat haszn6ltel.)
A szivar alakri, iramvonalas testfelgait. E ,,rig6s" probl6ma a szir6nek
evohici6ja sor6n egyediilill6 m6don 6pit6sii szir6nek hosszaI-4,6 m6ter,
old6dott meg: elhasznll6d6, kopott tcimegiik 230-900 kilogramm. Anazipfo galk lassanel6refel6 mozo gnak t6miai saj6tsigaik megd<ibbent6k.

Csonwizuk nagy siirfs6gii csontszcjvetb6l ill (fiziol6grdspachyosrosis),s
ballasztk6nt hat. MellsS v6gtaguk
isz6llbb6 alakult, h6ts6 v6gtagjuk
elsorvadt,medenc6jilk csokev6nyes,
evez6szerfr farkrisz6juk s$r6 art6i6s
plexust* tartalmaz, amely a szigetel6
hijr6tegekkel egyttt a takar6kos
h6hiztartSsban kap szerepet.
Tiidejiik
l6gh6lyagjai feltfin6en
gazdagok simaizmokban, s ez lehet6v6 teszi, hogy a benn rekedt leveg5t cisszepr6selj6k.
Ezlltal a testtiket
siillyeszteni vagy emelni tudjlk a
vizben, s ehhez nem kell isz6 mozgist v6gezniiik. A szir6nek nem k6-

tlgult agykamrilk az eml6scik kcizott lomra a Kolozsv6r kornv6ki eoc6nismeretlen vizfej1s6.get (hydroce- kori, mustirs zini rnlrsis iiled6kr6phalus intemust) okoznak.
tegekb5l. A neves erd6"lyipaleontoA fog6kony n5st6nyek testiik bizo- 16gus,Brass6iFuchsHermann gydjtenyos r6szeit mindig egy^zor' szi46- m6ny6b6l sz6rrnaz6 6l1kapocssenyhoz dcirzsolik.E viz alatti k6miai iel- veszt5 k6r nyomair viseli magin.
z6ssel nagyszimti himet vonza-nak Jobb oldali szira egy vizszintes irlnymagukhoz, 6stobbel is plrzanak. At- ban n6tt, felszinre tcirni k6ptelen
lagosan k6t6vente egy borjft elle- el6z6pfogat (premolanst) tartaimaz.
nek, az ikerszril6sritka. A boiu 1218 h6napig marad az anyjival - ez a
A fogf6l6s szir6n
szir6nek eddig leirt egyetlen szoros A fog kr6nikus gyullad6sr kekett, s
tirsaskapcsolata-, m6g Hom6rosz is ez az llTkapocs k6ros megvastagok6t szir6nt emlit.
d6sra, deform 116d6siravezecett. Bir
Ha egy lllat b5re ellenlll6, a zsir- e betegs6gkimenetel6t nem ismertartal6kanagy, s a hfsa izletes, e ru- jtik, k6ts6gtelen, hogy j6kora hitrlnyt jelentett a tiplllkozisban, az
lllat testileg gyengiilhetett, 6s bizony6ra nagy {ajdalmat voltak.
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pesek a sz6jukon 6t l6legezni, s ezt
szAlrc KrpuszriTorru K
hasznlljik ki Amaz6nia indi6njai: a
kifogott manStusz orr:nyilisait fadu- lajdonslgaira igencsak r|fizet az errrg6kkal elz541k, s az 6llat megfullad.
berhez f1z6d6 kapcsolataiban.Csak
TSpcsatornljuk teljes hossza 45 1935 6s 1954 kozott mintegy k6tm6ter, em6szt6siik I6lee bakteri6lis sz|zezermanitusz pusztult el emberi
jellegii. nem k6r6dz5k, igy n6pszer( k6z 11ta1.A szir6nek til6l6si es6lye
neviik, a tengeri teh6n (vaca mari- t5liink fi.igg.
na, peixe boi) nem tril szerencs6s. A kihalt szir6nfaiok szlma messze
Anyagcser6jilk lassri.Mozg5suk ligy,
felrilmilja az 616i6t. Egy ilyen ki6lomszer6, az agyuk kicsi, mindcjsize pusztult dugong{ble (Halitherium
250-300 grammot nyom, hatalmasra schinzii) Lllkapcsa kenilt az aszta-

Vajon milyen hangot adhatott ki
egy fogfij6s szir6n?A hom6roszi le*
ir6snak ebben nem szabadhitelt adni: ennek az isatagszir6nnek-jelenkori rokonaihoz hasonl6an - val6sziniileg nem vokak hangszilai, csak
primitiv hangjelek kiadls6ralehetett
k6pes.
LnNxrr TrsoR
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