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Зібрані випадки спостереження
1. Сліди
А. Публікація в місцевій пресі, 1997 р.
Журналіст описує, що йому повідомив черговий райвідділу міліції про
виявлення бригадою лісорубів (майстер Фесянов П.М., Клесівське лісництво)
у лісі в районі Рудні-Карпилівки (цей населений пункт не слід плутати із
с.Карпилівка у тій же області) гігантських слідів.
Лісоруби відзначали, що сліди (82 см. у довжину, 26 у ширину,
відстань – півтора метри, ніби від чобота, але без протектора, глибина 3-4 см.
на «втоптаному технікою» піску), починаються «ні звідки», перетинають
дорогу і так само зникають. Мох, де «ступала» істота утворив «прогалини»,
«сніжинки, що в них потрапляли – танули).
Далі журналіст згадує, що за місцевими переказами, подібні сліди
раніше, у озера Сомове.

Рис.1. Локалізація місця досліджень

Б. Водій трейлера, 1998 р.
Водій лісового трейлера на повороті дороги, знизивши швидкість за
для безпечного руху, побачив на збіччі дороги, на снігу, гігантські сліди у
напрямку від дороги, в ліс, до оз. Сомове.
Водій розповів про це майстру ліса (сусіду).
Після дослідження місцевості, було знайдено 18 слідів з глибини лісу,
через дорогу до озера. Задля їх збереження, на них звалили сіно. Потім
завітали журналісти «Нового

каналу», відзняли матеріал;

з’явились

публікації в газетах «День», «Експрес», журналах «4 измерение», «НЛО».

Рис.2. Сканована копія газетної публікації із фото виявлених слідів

В. Напад. 2004 р.
На жителів району с. Кричильськ та с.Корост, що повертались з
ягодами (в основному жінки та діти), напала велика мохната горилоподібна
істота.
Люди з криками прибігли в село. Чоловіки, озброївшись вилами та
ліхтарям (уже стемніло) пішли на місце нападу. Виявили сліди довжиною 70
см.

Рис.3. Позиціонування селища Рудня-Карпилівка відносно оз. Сомине

Рис.4. с. Кричильськ та с.Корост де також були імовірні події

2. Змії
Відзначимо відразу, що фактори аномальності тут не є однозначними.
Викладаємо інформацію тут скоріше з точки зору об’єктивного розуміння
природних загроз при плануванні майбутніх експедицій.
А. «Кобра»
Місцева жителька згадувала (у 2001 р.) розповідь матері: повертаючись
в Карпилівку, вона на лісовій дорозі зіштовхнулась з гігантською змією, яка,
«піднявшись на хвіст», як кобра, загрозливо зробила випад в сторону жінки.
Б. «Кінський волос»
Місцевий мешканець описував, як його подруга добувала мул з
озера (урочище Добрини, мул використовували як добриво,), жінка витягла
червоподібну істоту довжиною 50-70 см, товщиною з конський волос і
«головкою». За місцевими даними, ядовите. Істоту кинули на березі.
В. «Водяна змія»
Рибалка спостерігав, як змія товщиною ~ 10 см., довжиною ~ 4м
сповзла в озеро Карасинське.

Рис.5. Локалізація с. Карасин, поруч оз. Карасинське

3. Вовк
Без подробиць повідомлялося, що в Рівненській області був
мисливцями убитий вовк, довжиною 2 м., висотою – 1 метр. Повідомляється,
що фото з’являлось в пресі (джерело не вказане).
Навряд це є фактором аномальності, адже можемо висунути
припущення: популяція вовків має відповідати статистичним законам.
Відповідно, нормальне розподілення свідчить про наявність малого відсотка
об’єктів (в даному випадку особин), що значно більші, ніж представники
середньо статистичної популяції.
Даний факт має враховуватись при плануванні експедицій в цей район.

Розвідпоїздка. Спостереження
Дослідникам «ЗОНД» показали сліди, що зберігались шляхом звалення
на них копиці сіна.
Параметри: п’ята – 120, пальці – 165, довжина стопи – 280. Відстань
між слідами – 1200 мм. (район оз. Сомове)
Дослідник відмічає, що сліди збереглись в основному завдяки тому, що
під слідами відсутнє поверхневе рослинне покриття. Очевидці відмічали, що
сліди були ніби «оплавлені», «гарячі».

Рис.6. Сканована копія газетної публікації із фото виявлених слідів

Свідчення підробки деяких повідомлень
В інтернеті (http://rivnefish.com), на форумі за 2007 р. присутні судження
стосовно піднятої тематики:
***
«Егерь, сопровождавший нас говорил - нету здесь никаких чудовищ. А
работники телеканала говорят - мы что, за столько километров приехали,
чтобы узнать, что нету никакой сенсации? Давайте, организовывайте
сенсацию! И пришлось им в земле вытаптывать некое подобие следов
снежного

человека».

***
Але, як ми бачили, інформація про сліди «снігової людини» з’явились в пресі
у 1997 р. Причому, в місцевій пресі. Економічний стимул підробки не
вірогідний. Фотографії слідів додають солідності матеріалу.

Подібність назв. Озеро «Сомине 2»
В

пресі

(http://gazeta.ua)

знаходимо

інформацію

щодо

появи

невизначених істот, саме в ньому. Висуваємо припущення, що у 2006 р. була
допущена дослідниками помилка в ідентифікації району досліджень.

Рис.7. Озеро біля с. Луків.

В матеріалі стверджується, що перші повідомлення про невизначену
істоту датуються кінцем XIX ст.; староста сусіднього села Луків:
***
«писав до Варшави, що соминці не платять податки з ловлі риби. Пояснюють
це тим, що у воді живе змій, який пожирає рибу і нападає на худобу. Поляки
спорядили експедицію на озеро. Однак завадила Перша світова війна.»
***
Також повідомляється про інтерес до цього питання окупантів, під час
Великої Вітчизняної Війни:
***
«Удруге вистежити чудовисько намагалися за німецької окупації. 1942 року
до Сомина приїхали з десяток військових вантажівок із солдатами. Вони
оточили озеро, повитягували з машин човни і водолазне спорядження, а
місцеві поліцаї два дні не випускали селян із хат. Від експедиції на березі
залишилися довгі сіті, скручені з металевого дроту».
***
Далі викладаються інші випадки спостереження (останній 30 р. тому,
стаття написана у 2007 р.):
***
«Одного разу соминець [місцевий житель] погнав поїти волів до озера. Завів
подалі у воду. Сам стояв на березі — мух відганяв. Раптом із озера
вистрибнув величезний звір, схопив чоловіка за ногу і потягнув на глибину.
Той почав кричати і відбиватися. Збіглися селяни, та побоялися лізти у воду.
Перелякані воли кинулися на берег. Чоловік устиг схопитися за роги худоби,
потім вискочив на спину вола. Так вибрався на берег. Дядько Петро всім
показував шрами на нозі».
***
«Батько розповідав про відставного солдата Мартинюка, героя російськояпонської війни. … Чоловік пішов купатися на озеро і втрапив у лапи звіра.

Видерся живим, але за тиждень помер. То перед сконом розказував, що то
була велика ящірка, більше за бика вгодована. Голова змії, тулуб у лусці, а
лапи з кігтями». [єдиний опис, що з натяжкою можемо вважати за вагоме
свідчення]
***
«Воно напало на п’яного конюха Степана [!!!]. Той на березі випасав кобилу,
приліг і заснув. Надвечір із води виліз звір, схожий на крокодила. Обнюхав
Степана. Тим часом за 200 м із лісу вийшли грибники. Почали кричати,
махати руками. Тварюка нібито відкрила пащу — а там жодного зуба».
[Якщо б не опис стану очевидця, можна було б вважати підтвердженням дане
свідчення щодо гіпотези про спостереження великого сома]
***
Висновки
Проаналізовані матеріали є підґрунтям для організації науководослідної експедиції для подальшого вивчення даного району. Ключовими
аспектами такого дослідження є вивчення придонного шару озера «Сомине
2» (глибина більше 56 м.), Волинська область і лісових районів в області оз.
Сомине., Рівненська обл. Береться до уваги як отримання наукових
результатів, так і безпеки персоналу.

