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Izen zientifikoa: Rhizostoma coerulea 
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Rhizostoma coerulea, Rhizostome edo Méduse 

bleue 

Rizostome bleu (urdin argitik ubelera) 

1 Gainetik ikusia 

Kolore laranja 

Ubelxka 

Kolore purpura 

2,3 2 itsas gainean igerika 

Unbrela 

4 

5 Beste espezie bat 1866ko uztailaren 25ean, untzi 

txiki urdin baten itxura duena  

Pruya edo Apelomie 

 

Beste 6 igerika 

Albotik ikusia 

Gris horixka – lepo hertsiagoa 

Berdea 

2 eta 3 oin luze artekoak 

« Baril » baten burua aterpeko portuan igerika 

1866ko azaroaren 21an 

Deskribapena 

Gorputz osoki gelatinatsua eta igeriketarako 

formaduna. Milne Edwards, zoologia 1840 II 307. orr. 

Aire poltsako gorputz biguna 
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Deskribapena 

Oharrak 

3 beso handi eta zintzikarioak 

Txapelaren erdialderuntz aho huts bat eta bi begi. 

Diskoak bazter berdintsu eta gogorrago bat du, eta 

airez beteriko orbanak ageri dira. Animalia luzatu eta 

uzkurtzen da, kontrakzio horiekin bide eginez. 

 

Hezur eta oskoilik gabeko maskor hau kopuru 

haundietan dugu kostaldean. Egun hartan milaka 

zeuden Portu Zaharrean. Ur gainean egoten da 

onddo edo aterki baten formarekin eta airez beteriko 

maskuri bat bezala uzkurtuz mugitzen da. Neurri 

askotakoak badira, oinetik hazbete askorainokoak. 

Larruarekin kontaktuan izanez gero hantura, 

hazkurea eta sukarra eragiten du. Ur sedagarriz 

bustiriko konpresak erabiltzen dira sendatzeko. 

2, 3, 4. zkiak medusa pelagikoaren antzekoak dira 

414. irudia milne Edw. 53. orr. 

Biarritz 1866ko ekainaren 12a 


