
Fågelbär
Lat: Prunus avium, Finl: Imeläkirsikka, Eng: Wild cherry

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!

Fågelbär är ett snabbväxande träd med upp- eller utstå-
ende grenar. Barken är slät och grå och trädet skjuter 
sällan rotskott. Bladen har grovt sågade kanter och på 
bladskaftet sitter oftast en eller två rödaktiga körtlar 
(nektarier) lika som på många andra arter av släktet 
prunus. Trädet, som också kallas sötkörsbär, blom-
mar i maj-juni, blommorna är vita och sitter i 
fåblommiga flockar. Blomflockarna utveck-
las ur bladlösa knoppar som ofta har små 
röda fjäll. Frukterna är saftiga stenfruk-
ter med söt smak, de är glänsande och 
mörkt röda, som mogna nästan svarta. 
Sötkörsbär förväxlas ofta med surkörs-
bär (P. cerasus), men den senare är 
ett mindre träd eller buske som 
ofta skjuter rikligt med rotskott.  
Fågelbärsträdets bär är goda för 
fåglar och även människor, men de 
är inte lika stora som de förädlade 
bigarråerna.  Den växer vilt i de södra delarna av landet, 
från Skåne till Uppland. 

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

Wild cherry is a fast growing 
tree with raised or 
protruding branches. The bark 

is smooth and gray and the tree 
rarely casts root. The leaves have 

roughly sawn edges and on the leaf 
shank are usually one or two reddish glands (nec-

tarias) as in many other species of the prunus family. 
The tree, also known as sweet cherry blossoms in May-

June, the flowers are white and grow in groups. The flo-
wers are developed from leafless buds that often have 

small red scales. The fruit is a juicy stone fruit 
with sweet taste, they are shiny and dark 

red, as ripe, almost black. Sweet cherries 
are often confused with sour cherries 
(P. cerasus), but the latter is a smaller 
tree or bush that often shoots a lot 
of root seedlings. The berries of bird 
berries are tasty for both birds and 
humans, but they are not as big as the 
refined farmed cherries. It grows wild 
in the southern parts of the country, 
from Skåne to Uppland.


