
TEIXO: ___________________________________  
 

1. Completa os espazos en branco: 
→  Nome científico da árbore ……………………………………………………….. 
→  Atópase nas fragas de ……………………………... da parte oriental de Galicia.  
→  É unha árbore de folla …………………………………………………………… 
→  A súa polinización é ……………………………………………………………. 
→  O teixo pertence ó xénero das …………………………………………………... 
 

2. Por que o teixo é unha árbore dioica? 
 

3. Que quere dicir que as flores do teixo son unisexuais?  
 

4. Parte do nome científico desta árbore alude á disposición das súas follas en dúas liñas ó 
longo das ramas (taxus, derivado do grego “taxis”: ordenación en filas). É iso certo? 
 

5. Completa as seguintes frases  relacionadas coa cortiza do teixo: 

                      

- Cortiza parda-grisácea ou algo …………………. 
- Cando vella, se desprende en …………………… 

deixando no tronco manchas vermella-escuras e 
co tempo vanse formando profundos ………….. 

 

 
6. Completa a seguinte descrición sobre unha folla dun teixo: 

                         

Son ……………., xa que o limbo presenta unha soa 
peza. A súa forma é …………. chamándose por isto 
follas de tipo ……………………..A súa cor é verde 
…………… na face e verde …………….. no envés. 
Son follas ………………………., de consistencia e 
aspecto do coiro (non membranosas). 
 

    
7. Completa a seguinte descrición  do froito do teixo:  

                       

Ten forma ……………… e a súa cor é 
primeiro …………. e despois  vermello. 
Posúe  unha envoltura carnosa con forma 
de ………………, aberto pola parte 
superior, por onde se ve a ……………. 

 

8. Que nome recibe o alcaloide tóxico que posúe o teixo? Cal é a única parte da árbore que 
non é tóxica? Por que? A semente é tóxica? 
 

9. O cristianismo adoptou e incorporou o teixo na súa doutrina como símbolo da vida e da 
morte. Ademais pola súa lonxevidade, considerouno tamén símbolo da eternidade. Por 
este motivo ó lado de que construcións é frecuente ver teixos sobre todo en Asturias? 
 

10. A súa madeira é moi apreciada en ebanistería, pola súa dureza e elasticidade. Por que non 
se pode usar?  Localiza en internet unha das árbores máis antigas de Europa situada en 
Escocia (teixo de Fortingall). 
 


