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Краєзнавча довідка

В Україні є природні дива, які вражають своєю неповторністю: безкраї таврійські степи і дрімучі поліські діброви, загадкові печери та
цілющі джерела.
Поблизу села Веселець Городоцького району Хмельницької області
є унікальне озеро, яке періодично
зникає. Старожили згадують, що
на цій місцині колись навіть висівали зернові. Проходять роки, і луки знову перетворюються на чималу водойму, в якій невідомо звідки
з’являється риба, гніздяться рідкісні птахи. Ми побували на березі
безіменного озера, якого немає на
жодній топографічній карті.

Це цілком реальне озеро, це не
марево і не міраж. Старожили розповідали, що за останні десятиліття воно вже тричі зникало. Раніше це траплялося значно частіше. Воно навіть власної назви не
має, його просто називають:
“Озеро під лісом”. Мешканці села люблять відпочивати на його
берегах, купатися і ловити рибу. У
1987-му озера взагалі не було.
Люди косили там траву. В одному місці пробивалося малесеньке
джерельце. Вже наступного літа
водойма стала збільшуватися і за
три роки перетворилася на велике
озеро, в якому з’явилася риба. До
2000-го воно розлилося від лісу і
аж до дороги – на кілька кілометрів, загальною площею понад 50
гектарів, а глибина до трьох метрів. Минулого року озеро знову
стало зменшуватися. Навіть цієї
весни, коли було багато снігу і
йшли дощі, воно досить помітно
всохло.

Напевно це пов’язано, як парадоксально не звучить, зі зменшенням
рівня води у Балтійському та
північних морях.
Ще кілька років – і воно може
зовсім зникнути. Зараз навколо
таємничого озера вирує життя,
співають птахи. Вода в озері джерельна, але звідки з’являється риба, в основному карась, йоржик і
плотва, то ніхто не може пояснити.
На берегах водяться видри. Люблять це озеро лебеді і сірі чаплі.
Подільський природознавець і дослідник Олександр Кльоц стверджує, що озеро виникає в долині
стародавніх річок, лежить між горбами і не має витоку до жодної водойми. Це пов’язано з будовою
земної поверхні в цій місцевості.
Коли проводилася меліорація, то
був порушений гідрологічний режим прилеглих територій. Але
природознавець не виключає, що
циклічність води пов’язана з сонячною активністю та впливом
місяця.

