
 
Cabo de Nao. 

O punto máis oriental da costa alacantina tópase no municipio de Xávea. É o 
cabo da  Nao.  

Os escarpados cantís caen sobre a auga e fanse ao mar, coma se quixesen ir 
visitar á súa veciña Ibiza. 

O sol, cando entra vertical, constrúe espellos de auga nos que, ás veces, se 
reflicten seres tan sutís que sen a auga que os alberga apenas son nada, como 
as augamares ou medusas. E cando a sombra se apodera das rochas, as 
algas esciófilas, é dicir, adaptadas á vida con pouca luz, topan o medio ideal 
para dominar a biocenose. 

As comunidades de algas son sempre un bo lugar para os peixes, como estas 
obladas, xa que partir dos productores primarios establece unha complexa 
trama de relacións tróficas nas que todos encontran alimento.  

Aínda que os organismos que non poden desprazarse dispoñen doutros 
medios para conseguir o osíxeno e o alimento que precisan.  

Non sempre a actividade do mar é tan conspicua. Si non fóra por ese ton 
violáceo, estas esponxas incrustantes pasarían desapercibidas. 

Pero, ás veces, o fondo areoso está desprovisto de vida, aínda que non de 
actividade. As rizaduras, tamén coñecida como ripple marks, son estruturas 
sedimentarias resultado da actividade de cursos da auga, das ondas ou do 
vento, sobre a area ou sobre a lama. Fórmanse en terra firme e nos fondos 
mariños, e constitúen unha fotografía precisa que responde moitas preguntas 
sobre a historia xeológica do lugar. 

No entanto, quen se mergulla nas augas do cabo da Nao adoitan estar máis 
interesado nos seres vivos que nas formacións sedimentarias; 

Ainda que sexan as inertes e, ás veces, monocromas esponxas. 

E é que estas augas son moi apreciadas para o mergullo recreativo, tanto pola 
súa transparencia como pola variedade de organismos que as habitan. 

É precisamente esa variedade e a beleza dos seus fondos o que fai de leste un 
hábitat fráxil, xa que un dos maiores riscos que pode correr é a frecuentación 
excesiva.  
Os fondos mariños teñen na ausencia humana o seu mellor aliado. Pero as 
persoas parecen necesitar que se note a súa presenza en todos os recunchos 
do planeta, tamén baixo o mar. 

Ademais da explotación pesqueira, as poboacións próximas ao cabo da Nao 
teñen no turismo unha fonte de riqueza importante. Unha riqueza que só durará 
si o medio natural se mantén en bo estado. 


