
 
Cap de la Nau. 

El punt més oriental de la costa alacantina es troba en el municipi de Xàbia. És el 
cap de la Nau. 

Els escarpats penya-segats es desplomen sobre l’aigua i es fan a la mar, com si 
volgueren anar a visitar la seua veïna Eivissa. 

El sol, quan entra vertical, construïx espills d’aigua en què, a vegades, es 
reflectixen éssers tan subtils que sense l’aigua que els alberga a penes són res, 
com les meduses. 

I quan l’ombra s’apodera de les roques, les algues esciófiles, és a dir, adaptades a 
la vida amb poca llum, troben el medi ideal per a dominar la biocenosi. 

Les comunitats d’algues són sempre un bon lloc per als peixos, com estes oblades, 
ja que a partir dels productors primaris s’establix una complicada trama de 
relacions tròfiques en què tots troben aliment.  

Encara que els organismes que no poden desplaçar-se disposen d’altres mitjans 
per a aconseguir l’oxigen i l’aliment que necessiten 

No sempre l’activitat del mar és tan conspícua. Si no fóra per eixe to violaci, estes 
esponges incrustantes passarien desapercebudes. 

Però, a vegades, el fons arenós està desproveït de vida, encara que no d’activitat. 

Les ondulitas, també conegudes com ripple marks,  són estructures sedimentàries 
resultat de l’activitat de cursos d’aigua, de les onades o del vent, sobre l’arena o 
sobre el fang. Es formen en terra ferma  i en els fons marins, i constituïxen una 
fotografia precisa que respon moltes preguntes sobre la història geològica del lloc. 

No obstant això, qui se submergix en les aigües del cap de la Nau sol estar més 
interessat en els ésers vius que en les formacions sedimentàries; encara que 
siguen les inertes i, a vegades, monocromes esponges.  

I és que estes aigües són molt apreciades per al busseig recreatiu, tant per la seua 
transparència com per la varietat d’organismes que les habiten. 

És, precisament eixa varietat i la bellesa dels seus fons el que fa d’este un hàbitat 
fràgil, ja que un dels majors riscos que pot córrer és la freqüentació excessiva.  

Els fons marins tenen en l’absència humana el seu millor aliat. Però les persones 
pareixen necessitar que es note la seua presència en tots els racons del planeta, 
també davall el mar. 

A més de l’explotació pesquera, les poblacions pròximes al cap de la Nau tenen en 
el turisme una font de riquesa important 

Una riquesa que només durarà si el medi natural es manté en bon estat.  

 


