
Tall
Lat: Pinus sylvestris, Finl: Mänty, Eng: Scots pine

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!

Tallen är ett av de mer imponerande barrträden i Euro-
pas norra delar genom sin stam, som vid gynnsam växt 
blir mastlikt smärt och rak och kvistfri ända upp till 
den av ett fåtal stora grenar uppburna kronan. Dess 
höjd går till över 30 meter. Tallen kan bli mycket gam-
mal. De äldsta påträffas vanligen i skyddade områden 
(nationalparker, naturreservat, biotopskydd) genom 
att tallen i övriga skogsområden normalt avverkas 
vid en ålder av 90–150 år. 
På våren sprids enorma mängder pollen från tallens 
hanblommor. Tallen är ett så kallat pionjärträd, fröna 
kan spridas långt med vinden, och den växer snabbt i 
början av sitt liv, men den behöver mycket ljus. Tallen 
är liksom de flesta av våra barrträd vintergrön, men 
det är inte samma barr som sitter kvar på en tall 
under hela dess liv. I oktober fäller tallen en del 
av de äldre barren. Tallen är anpassad till sko-
gar som ofta brinner. Stammen har en skorp-
bark som är tjock och isolerar trädets känsli-
gare delar och kronan är så högt upp att endast 
väldigt intensiva bränder kan få den att fatta eld.  

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The pine is one of the more 
impressive trees in Europe’s 
northern parts through its 
stem, which grows 
straight and pale-
free up to to the 
crown of a few large 
branches. Its height 
reaches 30 meters. 
The pine can get very old. The oldest are usually found 
in protected areas (national parks, nature reserves, bioto-
pe protection) by the fact that the numbers in other forest 
areas are usually discarded at the age of 90-150 years.
In spring, huge numbers of pollen are spread from the 
male flowers. The pine is a so-called pioneer tree, the seeds 

can spread far with the wind, and it grows fast at the be-
ginning of his life, but it needs a lot of light. The need-
les, are evergreen, but it is not the same needles that 
remains on a pine throughout its life. In October, the 

older needles fall off. The pine is adapted to forests 
that burn. A thick bark isolates the more sensitive 
parts of the tree and the crown is so high that only 

very intense fires can make it burn.


