
Embora passem desapercebidos ao olho destreinado, estes caranguejos são
extremamente comuns na Ria Formosa. Procure pequenas mancha brancas no sapal
(as “pinças”) e, de um momento para o outro, vai começar a ver centenas de
indivíduos.
While they can go unseen by an untrained eye, these crabs are extremely common in
Ria Formosa. Look for small white spots in the marshes (the claws) and, from one
moment to the next, you’ll start seeing hundreds of individuals.

Curiosidades / Fun facts

Caranguejo pertencente à família Ocypodidade. É conhecido como “boca” ou
“caranguejo-violinista” como uma referência ao tamanho desproporcional de uma
das suas patas posteriores (“pinças”) relativamente à outra, com particular ênfase
nos machos desta espécie.
Crab belonging to the Ocypodidae family. It is colloquially known as «fiddler crab»
due to the comparatively larger size of one of the legs of the males. Their coloration
varies, but they display mostly violet, red, orange and yellow color patterns.
They have a maximum shell length of about 3 cm and a width of about 5 cm.

Descrição / Description

Caranguejo-violinista
Fiddle crab

(Uca tangi)

~5 cm
Pode-se ver todo o ano

May be seen all year round



Esta espécie pode ser encontrada nas costas da África ocidental e sul de Portugal.
Vive em buracos em praias arenosas e sapais.
Os machos podem “acenar” as suas patas fronteiras desproporcionalmente
crescidas (as “pinças”) para cortejar as fêmeas. Indivíduos machos com uma
“pinça” maisor, têm uma probabilidade maior de serem escolhidos para
reprodução.
This species can be found on the coasts of western Africa and southern Portugal. It
lives in burrows dug on sandy beaches.
Males can “wave” their enlarged front appendix (“claws”) to court females. Males
with a larger claw will have a higher chance of being selected for breeding.

Ecologia / Ecology

Residente
Resident

Fenologia / Phenology


