1. Malus Mokum – okrasná jabloň
Malý až středně velký strom s výrazně
vzpřímenou vejčitou korunou.
Výška: 6-8 m, šířka 5-7 m
Rašící list je načervenalý, v létě přechází do
bronzova až purpurově zelené.
3 až 4 cm fialově růžové květy se otevírají z
hnědofialových poupat v květnu.
Jablíčka 1 cm velká, purpurově červené a
zůstávají na stromě do zimy, oblíbená
pochoutka pro ptactvo.

2. Sorbus aria ‚Magnifica‘ – jeřáb muk
Středně vysoký strom
Výška: 5-12 m, šířka 3-4 m
Má velké listy (12-15 cm dlouhé), široce oválné,
výrazně rýhované, opadavé, velice lesklé, mají
pilovité okraje.
V květnu a červnu bohatě kvete okolíky
drobných kvítků, jež poskytují bohatou pastvu
pro včely. Z nich na podzim dozrávají malé, sytě
červené, lesklé kuličky jedlých plodů
Jeřáb muk roste poměrně rychle – 25-35 cm za
rok a udržuje si kompaktní, široce vejcovitou
korunu.
Stříhání z důvodu tvarování proto není nutné.

3. Javor babyka Elsrijk
Opadavý listnatý strom s užší, oválnou, bohatě
větvenou korunou.
Dorůstá výšky 10 metrů a šířky kolem 7 metrů.
Listy jsou zelené, laločnaté, na podzim
vybarvují do žluta. Kvete po vyrašení listů v
dubnu a květnu. Plodem je křídlatá dvounažka.

4. Hrušeň obecná Beech Hill
Jedná se o menší až středně velký strom
dorůstající okolo 9 - 12 m výšky. Koruna je užší,
pyramidálního tvaru, dosahuje šířky 5 - 7 m.
Listy jsou eliptické, zašpičatělé, zelené barvy s
lesklým povrchem. Bohatě rozkvétá v dubna až
v květnu bílými drobnými květy. Plodem jsou
drobné hrušky, velikosti do 5 cm, žlutozelené
barvy a jsou jedlé.
Použití je vhodné i do městského prostředí v
případě, kde nevadí opadávající plody. Pyl
hrušně obecné může vyvolat alergickou reakci.

5. Lípa srdčitá – ‚Rancho‘
Dorůstá do výšky 10-15 m.
Má poměrně pomalý růst.
Koruna je kompaktní, vejčitá, později
pyramidální, 5 - 6 m šířky.
Listy jsou malé, tmavě zelené, srdčité, na
podzim se barví do žluta. V průběhu června a
července se objevují nenápadná květenství
drobných krémově žlutých květů, která
nápadně voní. Plodem je okřídlená nažka.

