
Ek- Bergek
Lat: Quercus petraea, Finl: Talviammi, Eng: Sessile oak

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!

Bergeken blir vanligtvis inte lika 
högväxt som skogseken. Den 
växer på mager stenig mark och 
har ofta de torra bladen kvar till 
nästa vår varför den också kallas vin-
terek. Bergekens blomma och ollon 
är nästan oskaftade och sitter som små 
klasar på kvistarna och den kallas därför 
ibland för druvek. 
Den växer mest i de sydvästra delarna av landet, 
och är vanligast längs den Bohusländska kusten. 

Eken kan bli riktigt gammal, upp emot 1000 år. 
Som ensamt träd blommar eken i 40-årsåldern men 
i en ekskog dröjer den till 80-årsåldern innan den 
går i blomning.
Bergek är tillsammans med ”vanlig ek”, Quercus 
robur, de två trädarter som i vinsammanhang går 
under beteckningen ”fransk ek”, och som används 
för att tillverka vintunnor.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The Sessile oak is usu-
ally not as tall as the more 
common English oak. It 

is found on rocky soil and 
often keeps the dry leaves on its 

braches until next spring why it 
is also called winter oak. The Sessile 

oak flower and seed has almost no 
shaft and sit like clusters on the twigs and 

it is therefore also called grape oak. It 
grows mostly in the southwest parts of 
the country, and is most common along 
the Bohuslän coast. 

The oaktree can get really old, up to 1000 
years. As a lonely tree, it blooms in its 40s, 
but in an oak forest it waits until the 80s 
before flowering. Sessile oak, together with 
the ”common oak” - Quercus robur is the 
two species of wood known as ”French 
oak”, used for the production of wine bar-
rels.


