
Asp
Lat: Populus tremula, Finl: Metsähaapa, Eng: Common aspen

Väsby Botaniska Trädpark är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge 
möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd 
förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen!

Väsby Botanical Tree Park is a unique section of nature, preserved and cared for by the municipality and its inhabitants to 
allow you to enjoy the healing power of trees and forests. All Sweden’s most common leafy trees are found in the forest and 
the park is therefore also a classroom for anyone who wants to learn more about the trees. Welcome!

Aspens löv sitter på långa, platta skaft, som gör 
att dess löv darrar vid minsta vinddrag. 
Förr trodde man att korset Jesus 
korsfästes på var av asp och att det 
var därför löven darrade. Aspen 
är ett av de första träden som 
växer upp efter en brand i skogen, 
eller om man slutar klippa gräset 
vid ett skogsbryn. Fröna är små 
och sprids lätt med vinden. 
Aspen sprider sig dock oftast 
med rotskott. Då kan stora 
bestånd av kloner, där alla 
träd är genetiskt identiska 
bildas. 

Många insekter och hackspettar bygger bon 
i aspens mjuka ved och det kan finnas många 
bohål för fåglar i äldre träd. Aspfjärilen lägger sina 
ägg på löven och larven bygger sin övervintrings-
hylsa av asplöv.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

Aspen leaves sit on long, flat shafts, 
which moves its leaves at minimum 
winds. Earlier, it was believed that 
the cross Jesus was crucified on was 
made from aspen wood, and that is 
why the leaves trembled. It is one of the first trees that 

grow up after a fire in the woods, or if you stop 
cutting the grass at a forest break. The seeds are 

small and spread easily with the wind. Aspen 
spreads most often with root crops. Then large 
stocks of clones, where all trees are genetically 
identical can be formed. 

Many insects and woodpeckers built their 
homes in the soft 
wood of the aspen 
and there are often 

many nesting holes for 
birds in older trees. The 

popular admiral butterfly 
lay their eggs on the aspen lea-

ves and the larva hibernation 
pod is made from aspen leaves.


