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Rönn (T3)
(Sorbus commixta 'Birgitta' E)

Mindre träd vars krona i ungdomen är 
äggformig för att sedan bli mer rundad.
Bladen är blåaktigt gröna och färgas
på hösten gulorange. Rönnbären sitter
i stora klasar och är lysande gula.
Höjd: 5-7 m
Bredd: 3-4 m
Blommor: Vita

Silverpil (T2)
(Salix alba var. sericea BODEN SILVER E)

Stort träd som ofta används i 
de skånska pilevallarna. 
Silverglänsande blad,
robust och vindtålig.
Höjd: 15-20 m
Bredd: 15 m
Blommor: -

Skogslönn (T1)
(Acer platanoides)

Stort vackert parkträd. De gula 
blommorna slår ut före bladen. 
Blomningen är vacker och en
viktig näringskälla för bin. Bladen får 
lysande höstfärger i rött, orange och 
gult.
Höjd: 20-25 m
Bredd: 12-15 m
Blommor: Gula

Avenbok (T6)
(Carpinus betulus fk Carin E )

Litet träd som först får en smal konisk 
krona men som senare blir bredare.
Stammen är karakteristiskt åsad men
påminner i övrigt om den hos boken. 
Höjd: 10 m
Bredd: 6-8 m
Blommor: -

Cembratall (T5)
(Pinus cembra)

Kraftig, tät, långsamväxande tall med 
genomgående stam. Långa,
mörkgröna barr. 
Höjd: 15-20 m
Bredd: 6-8 m
Blommor: -

Bergskörsbär (T4)
(Prunus sargentii )

Vackert mindre parkträd. 
Höstfärgen är lysande karminröd.
Blommorna är mörkrosa.
Höjd: 9-12 m
Bredd: 7-9 m
Blommor: Mörkrosa

Prydnadskörsbär (T9)
(Prunus 'Kanzan')

Träd med i ungdomen karaktäristiskt 
vasformig krona. Sorten är mycket 
rikblommig. Gulorange höstfärg.
Höjd: 7-10 m
Bredd: 5-8 m
Blommor: Rosa

Tårbjörk (T8)
(Betula pendula 'Yongii' 

Liten björk med ett markant hängande 
växtsätt. 
Höjd: 4-7 m
Bredd: 4-7 m
Blommor: -

Skogsek (T7)
(Quercus robur fk Ultuna E)

Ett stort vackert parkträd. Den har som
fristående ett oregelbundet växtsätt. 
Kronan byggs upp av flera tidigt 
ansatta sidogrenar. Bladen är något 
läderartade och friskt gröna
Höjd: 20-25 m
Bredd: 15-20 m
Blommor: -

Förklaring av ytbeteckningar:
T1 - Skogslönn
T2 - Silverpil
T3 - Rönn
T4 - Bergskörsbär
T5 - Cembratall
T6 - Avenbok
T7 - Skogsek
T8 - Tårbjörk
T9 - Prydnadskörsbär ’Kanzan’
T10 - Prydnadskörsbär ’Accolade’
T11 - Purpurapel
T12 - Fågelbär
T13 - Oxel

 Fågelbär (T12)
(Prunus avium 'Plena')

Stort träd, med en i början upprätt-
växande krona, som senare blir mer
hängande grenverk på. Gul till 
gulorange höstfärg. Iögonfallande 
blommning. Vita dubbla blommor.
Höjd: 10-12 m
Bredd: 12-15 m
Blommor: Vita

Purpurapel (T11)
(Malus 'Rubin')

Liten överdådigt blommande 
purpurapel från Baltikum. Flikiga blad 
som först är röda men tonar över mot 
grönt. Rubinrosa blomning på 
försommaren. Röda frukter. 
Höjd: 3-4 m
Bredd: 3-4 m
Blommor: Rubinrosa

Prydnadskörbär (T10)
(Prunus 'Accolade')

Litet men brett träd. Bladen är mörkt 
gröna och får en rödorange höstfärg. 
Blommorna är lätt fyllda. Mörkrosa 
först men sedan ljusare. Planterade i 
Kungsträdgården i Stockholm.
Höjd: 8-10 m
Bredd: 8-10 m
Blommor: Rosa

Oxel (T13)
(Sorbus intermedia E)

Mindre parkträd. Ibland lysande 
orangegula höstfärger. Frukten som 
mognar relativt sent är ca 1,5 cm i 
diameter och orangeröd.
Höjd: 12-15 m
Bredd: 10-12 m
Blommor: Vita


