Clau de determinació del gènere
Urtica [ortigues i estríjols]
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Les ortigues són considerades medicinals; s'usen com a revulsiu i per
a rebaixar la sang; en infusió es prenen contra la feridura. Picades i
mesclades amb el segó, es donen a les gallines perquè ponguin molt.
A certs llocs hi ha la creença que, agafant les ortigues entre les mans i
estrenyent-les fort i sense alenar, no produeixen coïssor. Contra la
coïssor d'ortigues es sol emprar la fulla de malva; per això hi ha
aquesta dita: «Ortiga, fuig d'aquí, que la malva ja és aquí».
En el Camp de Tarragona, la quitxalla té una fórmula d'imprecació
que, segons els infants, fa que es puguin agafar les ortigues sense
sofrir els seus efectes de coïssor; són aquests versos: «Ortiga maleïda,
| si em punxes te llevaré la vida; | si ton pare ho sap, | te trencarà el
cap».
«Entre mals companys i ortigues, mal calçat no t'hi estigues».
«Mala ortiga, sempre espiga»: significa que les coses dolentes es
solen propagar fàcilment.

Clau de determinació del gènere
Urtica [ortigues i estríjols]
1a Flors femenines en inflorescències esfèriques, denses, de
0,7-1 cm de diàmetre [a]; grana de 2 mm [b]... U. pilulifera
a
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1b Flors totes en inflorescències espiciformes, allargades [a];
grana més petita [b] ….............….........................................…. 2
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2a Herba dioica (rarament monoica) [a]; inflorescències
ramificades [b]; pecíol generalment

b

més curt que la

meitat del limbe [c] ................................... U. dioica
c

2b Herba monoica [a]; inflorescències simples o poc ramoses [b]; pecíol molt sovint
més llarg que la meitat del limbe [c]............................................................................... 3
b
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Inflorescències unisexuals [a]; les inferiors,
femenines, més curtes que el pecíol [b]; les superiors,
masculines, més llargues (de vegades avortades) [c]; eix
de les inflorescències dilatat, únicament florífer a la
superfície superior [d]; 2 estípules per nus (en realitat 4
de concrescents 2 a 2) [e].......... U. membranacea

3b Inflorescències andrògines, floríferes tot al volt [a];
2 estípules per fulla (4 per nus) [b]; inflorescències que

no ultrapassen 1,5(2) cm [c]...................…... U. urens
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