SA PEDRERA DE CALA D’HORT
ELEMENTS INTERESSANTS I DESTACATS:
TOPÒNIM: L’origen del
topònim SA PEDRERA es
degut a la presencia d’una
antiga pedrera de marès als
peus de la torre des
Savinar. Situada arran de
mar entre la Punta de
l’Oliva i Cala Llentrisca. Es
treia marès que es portava
amb barca fins a Vila i a
Sant Antoni, on va servir
com a material de construcció. Els blocs de marès son pedres tallades
d’antigues dunes fòssils.
PROTECCIÓ: El litoral d’aquesta zona està inclòs al parc natural de Cala
d’hort i forma part de la Xarxa Natura 2000, comptant amb alta protecció
pels seus valors importants: endemismes i comunitats d’aus, sistemes
dunars i ecosistema marins.
Es pot gaudir de vistes
impressionants de la costa
i dels imponents illots des
Vedrà i es Vedranell.
HISTÒRIA: La torre des
Savinar o des cap des
Jueu, va ser construïda al
segle XVIII per servir de
torre de vigilància contra
els atacs i incursions que
provenien de la mar.
Aquest torre mai va posseir artilleria i se la coneix també amb el mal nom
de torre del pirata per mor d’aparèixer amb aquest nom en la novel·la de
Vicent Blasco Ibañez, “Los muertos mandan”.

BIODIVERSITAT:
l’endemisme
Diplotaxis ibicencis es troba present
només a Pitiüses, Cabrera, Sud de
Mallorca i degut a la dispersió per les
aus marines, s’ha trobat a la costa
d’Alacant. En flor, des de gener fins la
primavera, amb els seus petits rams
de flors d’un groc molt intens,
semblant pareguda a les ravenisses
que trobam habitualment als camps
de conreu.
L’AVIFAUNA: Espècies importants com el virot, la gavina d’Adouin o el
falcó d’Eleanor, que viatge des de Madagascar per criar i passar mig any
als penyals de les nostres illes i illots.
DUNA MÒBIL: Entre la mar i el penya-segat hi ha una gran duna rampant
modelada pels vents predominants en direcció ascendent. Tristament no
hi ha cap indicació ni
delimitació que mostri la seua
extrema fragilitat i necessitat
de protecció.
ABUSOS: L’indret atreu una
gran quantitat de turistes i
visitants, que ignoren la
fragilitat del lloc, marcant de
vegades, la seua visita amb
aberrants estructures de
pedres
amuntegades
en
espirals o petits dòlmens o
munts, que suposen una
alteració de les condicions
bio-geo físiques del terreny,
deixant desprotegits les
arrels de les petites plantes
que han buscat a sota,
protecció del sol i la calor.

