Дивна знахідка на Пруті

Після однієї із недавніх повеней на Пруті русло річки вкотре змінилося, і місцеві жителі
виявили дивні залишки якоїсь споруди.

Ближче до правого берега у дно вбиті 7 стовпів. Немає сумніву, що це залишки чогось
створеного людиною.

Старожили не пам'ятають нічого такого, щотут знаходилось. Напевно, тут щось було
дуже давно.

Перша версія місцевих мешканців звелася до того, що це залишки моста. Але нам ця
версія видається малоймовірною. Стовпи стоять в один ряд. І занадто густо. Якби тут
був міст, то він би не зміг витримати навіть невеликої повені.
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В даний момент ці залишки знаходяться ближче до правого берега. Але раніше тут не
було води. Ще 4 роки назад ці залишки були замулені і знаходились заховані під правим
берегом. Мабуть, тому вони збереглися.

Можемо порівняти сучасний вигляд русла та його вигляд 100 років назад.

На цьому зображенні бачимо сучасне русло (воно не зовсім сучасне, це русло до повені
2008 року, зараз трохи інше). Червоним кольором відмічено русло з карти 1906 року.
Синім кольором відмічено вулицю "Долини" 100 років тому. Оранжевим кружечком
відмічено місце, де знаходяться дивні дерев'яні стовпи.

Із схеми бачимо, що об'єкт раніше знаходився на лівому березі.

То що це могло бути?

Інша версія - пристань для човна. Але виникають питання : чому стовпи в один ряд? І
чому зроблено так "капітально", що стовпи витримують повені і їх не вдається зрушити з
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місця? Тобто, це було щось серйозніше, ніж пристань для човна.

Можливо, це був млин. В даний момент немає інформації про те, що тут був млин. Але є
інформація, що у 1680 році в Саджавці був один млин і не відомо, де саме він знаходився.
Також доказом цієї версії є те, що на місці млина в "мельниках" ще до останнього часу
зберігались такі самі стовпи. Вони зникли десь 15 років назад. Але зовні виглядали так
само. Були розміщені впоперек русла в один ряд і відстань між ними була така ж.

Точно невідомо, яка була конструкція млина в "мельниках" і для чого потрібен ряд
стовпів.

Версія млина є найбільш ймовірною. Швидше за все він знаходився на березі річки, або
був від річки відведений водозабірний канал і на ньому побудований млин.
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