
Пам’ятай праотців –

заповідного не чіпай!
«Заповідність» – словник Даля

Світова практика приро�

доохорони прийшла до де�

кількох концепцій природоо�

хоронних територій різного

призначення, які доповню�

ють одна одну. Однак, єди�

ною ідеєю, яка була розроб�

лена виключно в інтересах

дикої природи і яка захищає

її від повсюдного втручання

людини, є ідея абсолютної

заповідності.

До її формулювання не�

залежно один від одного

прийшли вчені – екологи,

екофілософи і природоохо�

ронці різних континентів:

Євразії і Північної Америки.

Так, потужна екофілософ�

ська база ідеї абсолютної за�

повідності була розроблена

рядом американських еко�

філософів і екологів. У своїх

працях американські екофі�

лософи підкреслювали важ�

ливість такої цінності дикої

природи, як свобода, без якої

не може бути успішного ево�

люційного розвитку екосис�

тем і дикого життя. 

Ще в середині ХІХ століт�

тя видатний американський

екофілософ Генрі Торо писав

про необхідність захисту сво�

боди дикої природи. На думку

радикального еколога Дейва

Формена, дикій природі неб�

хідно дозволити йти своєю

дорогою, а не «користуватися

нею».

В статті «Біологія і філосо�

фія в Йєлоустоні» екофілософ

Холмс Ролстон ІІІ писав про

необхідність строго розрізня�

ти природне і штучне втручан�

ня людини  в дику природу на�

ціонального парку: «Віднов�

лення вовків як хижаків буде

більш природним, ніж вини�

щення лосів снайпером». Еко�

філософ пропонує прийняти

«Декларацію свободи для збе�

реження дикої природи» (щось

подібне Прокламації  про

звільнення чорних рабів, під�

писаної Президентом США А.

Лінкольном в 1863 р.). На його

думку, дикій природі, особливо

тій, що знаходиться на запо�

відних територіях, має бути га�

рантована свобода і автономія.

Екофілософ Джек Тернер

критикує керівників тих аме�

риканських національних

парків, де головні принципи

– контроль, управління та ор�

ганізація відпочинку, а не за�

хист свободи дикої природи.

Така контрольована заповід�

на дика природа, на його

думку, є фікцією: «Ми не мо�

жемо зберігати дику приро�

ду як зберігають полуницю –

зібрану, зварену і законсерво�

вану. Зберігати дику природу

– означає зберігати її авто�

номію і свободу».

Одночасно з американ�

ськими колегами до ідеї охо�

рони дикої природи шляхом

абсолютного заповідання

прийшли російські вчені.

Екологи Г.О. Кожевніков,

М.Ф. Реймерс, О.М. Красніт�

ський, Ф.Р. Штильмарк,

С.О. Диренков сформулювали

її в закінченому і готовому до

практичного впровадження

вигляді.

У 1908�1909 рр. Г.О. Ко�

жевніковим був запропонова�

ний ідеальний режим повної

недоторканності й особливий

вид природоохоронної тери�

торії, де цей режим повинен

забезпечуватися – природний

заповідник.

Г.О. Кожевніков – фундатор кон�
цепції абсолютної 

заповідності
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Це забезпечення має

відбуватися за рахунок:

1. Досить великої площі

дикої природи;

2. Наявності навколо за-
повідника особливої охо-
ронної зони;

3. Суворої охорони від

людей, заборони для проїзду

і проходу;

4. Заборони господар�

ського використання дикої

природи – полювання, ри�

боловлі, вирубування лісу, а

також видобування корис�

них копалин, посівів і поса�

док, збирання грибів та ягід.

5. Заборони будь�якого

прямого і безпосереднього

втручання в хід природних

процесів і явищ: «Всякі захо-
ди, що порушують природні

умови боротьби за існуван-
ня тут неприпустимі (...) Не

потрібно нічого усувати, ні-
чого додавати, нічого пок-
ращувати. Потрібно нада-
ти природі самостійність і

спостерігати результати».

6. Недоторканний ре-
жим встановлюється назав-
жди.

Класики абсолютної за�

повідності запропонували і

деякі доповнення:

1. Непрямий вплив лю-
дини на заповідник (гло-
бальне забруднення, тепло-
вий вплив на атмосферу) не

повинні розглядатися під

час підтримки режиму запо-
відності. Це ж стосується

проникнення на заповідну

територію чужорідних видів, а

також трансформації заповід-
них екосистем внаслідок від-
сутності будь�якої екологічної

ланки, наприклад, заростання

луків внаслідок  відсутності ко-
питних;

2. Абсолютна заповідність

поширюється не тільки на при-
родні маловивчені ділянки ди-
кої природи, але і ділянки запо-
відників, що підлягали серйоз-
ному антропогенному впливу.

На думку Ф. Р. Штильмарка

(висловлену спільно з М. Ф.

Реймерсом), «заповідання мо-
же здійснюватися як відновлю-
вальний акт, своєрідна реаніма-
ція» природних екосистем .

3. Ідея абсолютної заповід-
ності є ідеалом, до якого пот-
рібно прагнути при здійсненні

менеджменту в будь�якому при-
родному заповіднику. На сучас-
ному етапі, коли багато лукавих

ідей заполонили світ і дозволя-

ють «виправдати» просування

бізнес�інтересів на останні ді-
лянки дикої природи, поши-
рення і застосування ідеї аб-
солютної заповідності є єди-
ною мірою реального захис-
ту дикої природи. 

Іноді можна почути таку

думку, що ідея заповідників є

несучасною, що це спадщи�

на радянського ладу і в світі

ніхто до такого не прийшов.

Вище ми показали, що це

неправда, проте слід додати,

що в сучасних умовах ідея

абсолютної заповідності є

особливо актуальною для

країн, в яких збереглися

значні ділянки дикої приро�

ди, тому саме заповідники, а

не неадекватні ідеї самостій�

ного існування дикої приро�

ди національні парки, по�

винні  створюватися. 

Не горезвісне «раціо�

нальне природокористуван�

ня» та «екосистемні послу�

ги», а ідея абсолютної запо�

відності має застосовуватися

не тільки в Євразії або Пів�

нічній Америці, але й на кон�

тинентах, де збереглися ве�

ликі ділянки дикої природи

– в Антарктиді, Південній

Америці, Африці, Австралії, а

також на частинах океанів.

На останніх диких ділянках

цих континентів потрібно

створювати саме природні

заповідники! 

Не дивно, що все більше

зарубіжних екологів, заслуже�

но критикуючи національні

парки, схиляються до необхід�

ності створення територій,

вільних від втручання людини.

Саме ці погляди, хоча і в неза�

вершеному вигляді, покладені в

основу європейської природо�

охоронної мережі «Натура

2000». Саме на основі цієї ідео�

логії в Антарктиці створюються

території, які особливо охоро�

няються (АSРА), вхід до яких су�

воро заборонений навіть дос�

лідникам. 

Ф.Р. Штильмарк – 
продовжувач справи

Г.О. Кожевнікова

Генрі Торо,  американський 
філософ, засновник 

екофілософії  
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Все цікавішою ця ідея

стає для втомленої  «раціо�

нальним природокористу�

ванням» та рекреаційним

свавіллям Польщі. І тільки у

нас деякі недальновидні еко�

логи пропонують скасувати

заповідники  або перетвори�

ти їх у національні парки

(або їх повний аналог – так

звані «біосферні заповідни�

ки»). 

Що стосується України

та низки пострадянських

країн, то часто можна почу�

ти голоси тих, хто говорить

про неадекватність заповід�

ного режиму для збережен�

ня низки рідкісних видів рос�

лин і тварин, що існують в

певних фіксованих умовах,

які запропоновано штучно

підтримувати так званими

регуляційними заходами

або ж після трансформації

заповідника в національний

парк (біосферний заповід�

ник). У цьому випадку необ�

хідно заперечити, що збере�

ження природного ходу

процесів і збереження окре�

мих видів не є сумісними. 

С.О. Диренковим ще в

минулому столітті був сфор�

мульований принцип поділу

природних територій, що

особливо охороняються. При

цьому в заповідниках не по�

винно бути ніяких регуляцій і

заступництва для окремих ви�

дів. Але всі ці процедури мо�

жуть проводитися на терито�

ріях природних об’єктів, які

особливо охороняються (наці�

ональних парків, заказників та

ін.). Окрім того, окрім тварин та

рослин, які потребують регуля�

ції, існують і такі, що потребу�

ють повної заповідності. Спра�

ведливість вимагає захистити

також і їх інтереси.

Аргументи «теоретиків»

«виправлення порушень інши�

ми порушеннями», як вдало

назвав С.О. Диренков регуля�

ційні заходи, не витримують

конкуренції в умовах суворої

практики. Адже майже 100 %

сучасних регуляційних захо�

дів – це лише господарське ви�

користання  території запо�

відника, яке проводиться під

маскою теоретичних дослід�

жень. При цьому, наприклад,

сінокосіння проводиться з ви�

користанням важкої техніки

та у строки, оптимальні для

якості трави, а не вимог регу�

ляції, під виглядом боротьби з

неприродними деревостоя�

ми заготовлюється цінна де�

ревина тощо.

Хтось може навести ін�

ший розповсюджений аргу�

мент – режим заповідників в

українських умовах часто не

дотримується. Чи варто ут�

римувати такі території? Чи

не краще узаконити стосун�

ки, які склалися в рамках

пластичної категорії – наці�

ональний парк? 

Необхідно пояснити, що

такий аргумент наводять або

люди, які  щиро помиляють�

ся, або люди, які заангажова�

ні в процес лобіювання гос�

подарських інтересів. Адже

практикам на даний час доб�

ре відомо, що природні за�

повідники – це об’єкт ПЗФ з

найбільш суворим природо�

охоронним режимом. Вони

не зонуються, що виключає

можливість необхідного  ко�

мусь перезонування з метою

виведення необхідної ділян�

ки із заповідного режиму в

іншій. 

Земля природних запо�

відників України винесена в

натуру, на всій їх території

діє досить жорсткий право�

вий режим, що робить їх за�

хист більш успішним, але ли�

ше в тому випадку, якщо сус�

пільство і адміністрація го�

тові до боротьби. Загалом,

необхідно, щоб діяв принцип

готовності до оборони на

найдальших кордонах.

Часто звучить думка, що

заповідники України (так само і

Білорусі або ж Європейської

Росії) малі для того, аби приро�

да розвивалась там за своїми за�

конами. При цьому, зазвичай,

спеціально наводяться лише

найменші заповідники – нап�

риклад, шматки Донецької і Лу�

ганської областей. В цьому ви�

падку, по�перше, необхідно заз�

начити, що крім цих невеликих

заповідників, в Україні існують

значно більші за площею, нап�

Холмс Ролстон III,  сучасний
американський екофілософ 

В.Є. Борейко – директор 
Київського культурного центру,

сучасний український ідеолог 
і популяризатор концепції 

абсолютної заповідності
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риклад, Поліський (більш, ніж

20 тис га). 

По�друге, де показано, що

на невеликих територіях не

можуть відбуватися відновлю�

вальні процеси? А по�третє, не

можна забувати про раніше

викладений принцип найбіль�

шого правового імунітету за�

повідників у порівнянні з ін�

шими об’єктами ООПТ. 

Також часто звучить думка,

що не можна закривати вхід на

ділянки дикої природи для лю�

дей, а також їх існування необ�

хідно всіляко рекламувати.

Практики природоохорони

давно вже сформулювали тезу

про те, що потреби людини і

природи несумісні, тому є не�

обхідним існування ділянок, ку�

ди людина не допускається, і які

не рекламуються. Якщо існують

закриті території в інтересах

військових або VIP�персон, то

повинні створюватися закриті

ділянки і для справжньої VIP�

персони – природи. 

Можна також почути: як же

утримувати заповідники, якщо

вони не дають нічого для госпо�

дарства? Не поспішайте погод�

жуватися, адже існування справ�

жніх «дармоїдів» – державних

резиденцій та державних VIP –

мисливських господарств у дея�

ких чомусь протестів не викли�

кає. Заповідники ж – це одна зі

складових престижу нації і тому

на рівні з освітою, наукою та

охороною здоров’я  має фінан�

суватися  державою.

На даний час пропагандою

і поширенням ідеї абсолютної

заповідності активно займа�

ються українська  природоохо�

ронна організація – Київський

еколого�культурний центр і

польська організація «Майстер�

ня в інтересах усіх істот». Ними

ініційована міжнародна компа�

нія з підтримки та поширення

цієї ключової ідеї. Для цього,

зокрема, проводиться регуляр�

на Міжнародна Заповідна шко�

ла Борейко�Войцеховського,

головним завданням якої є роз�

виток у сучасних природохо�

ронців ідеологічної екофіло�

софської бази, поширення ідеї

абсолютної заповідності і не�

обхідності охорони останніх

ділянок дикої природи.

Якщо у вас виникли питан�

ня щодо ідеї абсолютно заповід�

ності, ви можете задати їх нам,

скориставшись електронною

адресою kekz�office@ukr.net

Інформацію про започат�

ковану Заповідну школу і пра�

вила участі в ній ви можете

знайти на сайті Київського

еколого�культурного центру

http ://ecoethics . ru/shkola�

boreyko�voytsehovskogo/

І.Ю. Парнікоза, 
науковий співробітник 

Національного
історико�архітектурного музею 

«Київська фортеця», 
член КЕКЦ
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