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NOTA BREU

Montsià Amposta, desguàs de Carlet, 31TCF0309, 2 m, 7-VI-
2017, N. López & R. Balada (Herb. pers.) (Fig. 1).

Sennen (1909) cità aquesta espècie a «bords de l’Ebre 
entre Tortosa et Aldover»(sic). La zona assenyalada, per on 
discorre el riu Ebre, comprèn els quadres UTM 31TBF92 i 
BF82 i per això, al recollir aquesta citació, a Bolòs & Romo 
(1991) s’assenyala, amb dubte, al BF92 i a Font (2015) es 
cita del quadre BF82 i, també amb dubte, del BF92. D’altra 
part, aquesta cita ha estat posada en dubte, a nivell específic, 
als moderns treballs florístics de la zona.

La primavera passada vam observar Equisetum palustre al 
canalet de desguàs de Carlet, amb un centenar d’exemplars, 
distribuïts al llarg d’uns 15 m de longitud. Aquest canalet, al 
punt on es troba E. palustre, hi ha espècies d’una certa rare-
sa al Delta, com Rorippa nasturtium-aquaticum i Adiantum 
capillus-veneris, i altres de freqüents, com  Helosciadium 
nodiflorum i Equisetum ramosissimum del que es diferència 
ben clarament, així com d’E. arvense, que ja havíem trobat 
per la vora del curs baix del riu Ebre, i del que la possible 
semblança dels exemplars estèrils queda resolta per la foto 

Figura 1. Exemplar fèrtil d’Equisetum palustre al Delta de l’Ebre.
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del peu fèrtil que adjuntem (Fig. 1). Aquesta troballa aclareix 
un vell interrogant sobre la seva presència a les proximitats 
del riu Ebre, en el seu curs inferior, i amplia el catàleg florís-
tic deltaic.
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