. سم125  سم والطول الكلي اٲلقصى90–60  طول الدرقة:الحجم

Size: From 60 to 90 cm CL (125 cm TL).
Habitat and biology: Pelagic deep sea species, getting closer to shore
seasonally. First maturity at about 10 years. Adults and subadults are mainly
carnivorous, feeding on crabs, sea urchins, molluscs, but also fishes and
jellyfishes.
Importance to fisheries: Occasional to common bycatch of entangling nets,
longlines, trawls and seines. Sold illegally for human consumption or simply
slaughtered in some areas. It is also sold naturalized whole or only carapace.
Distribution: Common to occasional throughout
Mediterranean. Elsewhere, temperate and
tropical oceans worldwide. There are about
2 500 turtles nesting annually on
beaches in Italy and from Greece
to Tunisia, including Cyprus.
Endangered worldwide.
more than 1 pair of
prefrontal scales

. أعوام10  ال ينضج قبل.ً يقترب من الشاطئ موسميا، بيالجي يعيش في األعماق:الموئل وعلم الحياة
األفراد البالغة وشبه البالغة أساساً الحمة تتغذى على السرطانات والقنافذ البحرية والرخويات ولكن
.أيضاً على األسماك وقناديل البَحر
،الشراك
ِ  وخيوط،الشباك الم َُشرْ ِب َكة أو ال ُمب ََّط َنة
ِ  مصيد ثانوي شائع إلى عرضي في:األهمية في الصيد
، يُباع بصورة غير شرعية في بعض المناطق لالستهالك البشري. والشباك الجيبية،الجرف
َ وشباك
ِ
ًُباع أيضا
ً
ُ  ي.وأحياناً يُقتل فقط
.كامال محنطاً أو تباع الدرقة وحدها
 و َي ْن َت ِشرُ في.ضي في البحر المتوسط
ِ  شائع إلى عَ َر:ال َّتوَ ُّزع
 هناك.المياه المعتدلة وال َمدارية في المحيطات حول العالم
 من السالحف تعشش سنوياً على2 500 حوالى
 بما، الشواطئ في ايطاليا ومن اليونان إلى تونس
.ً مهدد بشكل حاد جداً عالميا.في ذلك قبرص
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