. سم200 الطول الكلي اٲلقصى.  سم150–110  طول الدرقة:الحجم

Size: From 110 to 150 cm CL (200 cm TL).
Habitat and biology: Pelagic, highly migratory species getting occasionally
close to the coast. First maturity at 6 to 10 years. Mainly in isolated individuals.
Diet composed mainly of jellyfishes but also crustaceans, echinoderms and
rarely fishes and seagrass.
Importance to fisheries: None. Rare bycatch of entangling nets,
longlines, trawls and seines. Might be sold illegally as trophy in some
areas. Flesh may be toxic to eat.

10  الى6  ال ينضج قبل. كثير اٳلرتحال يقترب عرضياً من الساحل، بيالجي:الموئل وعلم الحياة

ً
 يتغذى أساساً على قناديل البَحر وأيضاً على القشريات وشوكيات.منعزال بشكل أساسي
 يعيش.سنوات
.الجلد ونادراً على األسماك واألعشاب البحرية

longitudinal ridges on carapace

حروف طوالنية على الدرقة

Distribution: Rare in area. Present throughout the
Mediterranean mainly in isolated individuals.
Elsewhere, temperate oceans worldwide.
Only few specimens are thought
to nest occasionally in the
Mediterranean. Turtles observed
in the Mediterranean Sea are born
in the western Atlantic. Critically
endangered worldwide.
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no scales

ال وجود للحراشف

body covered by smooth leathery skin

الجسم مكس ٌو ببشرة جلدية ناعمة

flippers without claws

الزعنفتان دون مخالب
dorsal ridges
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ventral view of head

carapace
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