
 
Illa de Tabarca. 

Pirates berberiscs i pescadors genovesos de coral roig. Aquesta és la història 
que es remou baix la terra àrida de Tabarca, un tros de món habitat a 8 milles 
de les costes d´Alacant, fortificat contra les invasions en el segle XVIII. La 
transparència de les seues aigües deixa que la llum del sol penetre a la mar i 
il.lumine el llit marí fins a quasi 50 metres de profunditat, la qual cosa permet 
que els organismes que depenen de la llum, puguen viure en nivells més 
profunds. 

Reserva marina des de 1986, les aigües de l´Illa de Tabarca alberguen milers 
d´espècies ara protegides. El seu hàbitat són les denses praderies de 
fanerògams marins i les terrasses de sorra i substrats tous que les recorren.  

Ací exhibixen les seues estratègies de camuflatge i supervivència. 

Espècies terrestres amb cossos quartejats per segles d´història rocosa, símbols 
d´un mediterrani antic que ens parla de l´eternitat del temps. La torre prismàtica 
del far porta més de dos-cents anys il.luminant camins d´aigua, ignorat per la 
gran quantitat d´aus marines que xipollegen en els voltants dels penya-segats 
que es desplomen als seus peus. 

Tabarca posseïx una de les praderies de Posidonia oceanica més denses del 
litoral espanyol. Aquest endemisme mediterrani estabilitza els fons arenosos i 
redueix l´erosió. Entre la pradera, grans bancs de salpes mosseguen les fulles  
per tal d´alimentar-se dels epífits. 

Com a mesura de protecció, l´ésser humà ha instal.lat grans mòduls de formigó 
que ofereixen refugi a altres espècies i eviten la pesca furtiva amb arts 
d´arrossegament. A poc a poc, l´escull artificial de Tabarca ha estat colonitzat 
per la fauna i la flora marina, afavorint la creació de nous hàbitats.  

Prop dels mòduls de formigó foren enfonsades velles embarcacions per a 
desballestament que han generat nous espais per a la vida submarina. 

Tabarca, que a finals del segle XIX aplegà a tindre fins a 1000 persones 
dedicades a la pesca, conta avui tot just amb 50, que només al fosquejar, 
després de salpar l´última llanxa de turistes de tornada a les costes d´Alacant o 
Santa Pola, gaudeixen de la pau lluminosa del seu entorn. 

Però sota l´aigua, el crepuscle és l´anunci d´una nova activitat. El fons del mar 
es plena d´ombres i una multitut de formes vives desplega noves games de 
colors. Els habitants de la nit són hàbils caçadors silenciosos. Criatures que 
s´activen amb l´obscuritat perquè Tabarca continue bategant amb força. 


