
Piękny okaz brekinji (Sorbus torminalis.)') 
— —— >> 

W odległości mniejwięcej I kim na wschód od miasteczka 

Margonin w Woj. poznańskiem, stoi wśród aleji lipowej pro- 

wadzącej do Margońskiej wsi brekinja, pędząc niezbyt wesoły 

żywot. Opanowana przez potężną sąsiadkę-lipę, oddechając ku- 

rzem gościńca, narażona na zachodnie wichury, pochyliła się 
  

1) Fotografja okazu znajduje się w Redakcji.
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nieco ku wschodowi. Kłoda u odziemka 1:98 m. obwodu, o ob- 

wodzie w pierśnicy 1.69 m (68 i 54 cm. śred.), rozgałęzia się 

w wysokości około 3:5 m. nad ziemią na dwa potężne konary, 

z których każdy dzieli się znów na 3 grubsze gałęzie. Wysokość 

drzewa nie przenosi 17 m1). Korona od strony zachodniej sła- 

biej rozwinięta, z wschodniej rozłożysta. Srednica korony wię- 

cej niż 10 m., powierzchnia rzutu poziomego wynosi około 

80 т?. Drzewo prócz kilku lekkich uszkodzeń od wiatru, jest 

zdrowe i owocuje obficie. 

Opisana brekinja przewyższa co do wysokości o 1 m swą 

siostrzycę koło dębiny w pow. gostyńskim, którą uważa się za 

najpiękniejszy „brzęk* *) Województwa. Okaz margoniński, naj- 

prawdopodobniej pochodzący z sadzenia, posiada zapewne prze- 

szłość związaną poniekąd z historją aleji, którą również zali- 

czali Niemcy do pomników przyrody. Założył ją gen. hr. Skó- 

rzewski w r. 1765. Brzęku użyto pewnie przez pomyłkę w pó- 

źniejszych poprawkach aleji: Poprawek tych pierwotnie dużo 

nie było, gdyż jak wspomina „Flugschrift* *) szwadron ułanów 

z polecenia generała, pilnował aleji przed: ludnością miejscową- 

co nie świadczy dodatnio o ówczesnym jej stopniu kultury 

„(Immer die deutsche Kultur war die beste;)* Na poprawkę 

„aby zbyć* w późniejszym czasie wskazuje nieregularnos¢é od- 

stępów drzew całej partji aleji przy brekinji i wiek jej, który 

szacuje najwyżej na 80 lat. 

0 dawnem rozpowszechnieniu brzęku w niedalekiem są- 

siedztwie, świadczy nazwa miejscowości „Brzekiniec* (Braknitz), 

położonej na południe od Margonina. Wobec zasięgu natural- 

nego w pow. Gzarnkowskim i na północy (Dębogóra), nie jest 

wykluczone, że dawniej i tu brekinja rodzimo występowała. 

W. Ł. 
  

 


