
 
Reserva  Marina de Tabarca. 

Al sud-est de la península Ibèrica, les aigües cristal·lines del mar Mediterrani 
emboliquen un xicotet arxipèleg que vertebra la Reserva Marina de l’Illa de Tabarca.  

Situada a menys de 3 milles marines del Cap de Santa Pola, l’extensa plataforma de la 
reserva marina està dominada per insubordinacions dels gèneres Cymodocea i 
Posidonia. Les praderies de fanerògames envolten tot el perímetre de Tabarca i 
aconseguixen profunditats pròximes als 30 metres.  

La posidonia presenta un excepcional estat de desenrotllament, i forma un dels 
ecosistemes més madurs dels nostres mars.  

Entre els feixos de posidonia, és freqüent observar animals d’espectaculars colors i 
formes, com és sípies i els cavallets de mar,o, inclús, morenes fora dels seus recers. 

L’elevada diversitat de la Reserva Marina de Tabarca es deu, principalment, al bàs 
estat de salut i conservació que presenten les praderies de Posidonia oceànica. Esta 
planta és la base de l’equilibri d’este ric ecosistema, ja que produïx oxigen, estabilitza 
els fons i servix d’aliment i de refugi per a moltes espècies marines. A més és  un lloc 
ideal per a la cria, reproducció i reclutament d’espècies d’elevat interés pesquer. 

Eixa gran biodiversitat de les aigües tabarquines va donar lloc  a una important flota de 
pesca artesanal. Després de la creació de la reserva marina en 1986, les zones de 
pesca han sigut delimitades. A més de tremalls, palangres i nanses, un  dels arts més 
empleats entre els escassos pescadors tabarquins és la moruna.  

Este art de calament fix està format per una xarxa travessera, anomenada cul, d’un sol 
drap calat perpendicularment a la costa. El cul canalitza els peixos cap a dos laberints, 
cridats caragols, que desemboquen en un floc. D’abril a setembre s’empra la crida 
moruna grossa per a la captura d’espècies pelàgiques i demersals, com les serioles, 
que són més del 85% de les captures. Moltes són les espècies capturades per este 
enginyós i respectuós art de pesca: corbines, astos, dentuts, melves, peixos ballesta… 

Un altre tipus de moruna és l´anomenada xirretera o de malla fina, que es cala 
d’octubre a desembre per a espècies més xicotetes i costaneres. 

En ambdós casos, s’arreplega el peix  de l’art per mitjà de l’alça, que consistix a pujar 
el floc a la superfície i seleccionar les espècies de major interés.  

Experimentats pescadors i hàbils constructors de vaixells pescaven i traslladaven 
mercaderies i persones a la Península en llaüds, barques de vela llatina de les quals  
ací a Tabarca només queden restes afonades. 

La navegació i la pesca van ser quasi l’únic mitjà de vida per als tabarquins, que hui 
s’inclinen cap a les activitats turístiques.  

L’objectiu primordial de les reserves marines és la protecció d’hàbitats i espècies 
d’interés ecològic i econòmic.  

La Reserva Marina de l’Illa de Tabarca complix tres funcions bàsiques: la conservació 
de les espècies i els hàbitats; la investigació científica i el desenrotllament sostenible 
dels recursos econòmics lligats a la població de l’illa amb el medi natural.  


