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Saboga (Alosa fallax)
Les sabogues són espècies anàdromes que pertanyen a una de les famílies
de peixos més explotades de la família dels Clupeidae. Les espècies europees, l’alosa (Alosa alosa) i la saboga (Alosa fallax) solien trobar-se fàcilment
per totes les conques atlàntiques d’Europa, però han experimentat seriosos descensos durant el darrer segle.
El Riu Ebre ha allotjat històricament una de les poblacions de saboga (Alosa
fallax) més importants del Mediterrani Occidental. Des del segle XVI fins a
l’inici del segle XX, es considerava una espècie abundant i comercialment
valorada. Tot i així, múltiples alteracions del drenatge dels rius (principalment pantans) i la contaminació de l’aigua van provocar una disminució
dràstica de l’espècie que va culminar en la finalització de la seva pesca comercial l’any 1970. Des de la fi de la pesca comercial de la Saboga, l’espècie
es va considerar com a localment extingida.
Des del 2001 i 2005 les captures accidentals de la Saboga de les que es té
constància a la part inferior de l’embassament de Xerta han aportat les
proves de l’inici de la recuperació de la seva població al Riu. Els estudis
suggereixen una recuperació gradual i natural de la població de saboga del
Riu Ebre. L’esmentada recuperació probablement es degui a una millora
de la qualitat de l’aigua en els darrers 10 anys gràcies a la implantació de
la Directiva Europea d’Estructures Aquàtiques, juntament amb l’absència
de pesca tradicional en els darrers 40 anys. Actualment la saboga té poblacions salvatges a Catalunya, aparentment en un lent creixement, però
probablement al seu límit de supervivència.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
 Categoria mundial UICN: No catalogada
 Categoria per a Espanya: VD 2cd
(Vulnerable)
 Legislació autonòmica: Catalogada com
a “Sensible a l’alteració del seu hàbitat” a
l’Annex I del Catàleg regional d’espècies
amenaçades d’Extremadura, llei 8/1998
de 26 de juny
 Convenis Internacionals: A l’Annex III
del Conveni de Berna 82/72.
 Directives europees: Annexes II i V de
la Directiva d’Hàbitat del 21 de maig de
1992.
 Llibres vermells: Citada com a
“Vulnerable” al Llibre Vermell dels
Vertebrats d’Espanya (992).

