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На сьогодні зелений туризм є популярним і прибутковим видом діяльності, який напряму пов’язаний 

з охороною довкілля. Опираючись на концепцію «диких земель» Олдо Леопольда можна стверджувати 

що лише спілкуючись і взаємодіючи із дикою природою можна виростити справжню любов до неї. 

Зелений туризм має цілий ряд переваг у процесі формування екологічного світогляду. По перше він 

задовольняє пізнавальні інтереси туриста. Жодна віртуальна чи інтерактивна програма не дозволить так 

глибоко і досконало познайомити із живими об’єктами як спостереження за ними в природному 

оточенні. По друге, мережа зеленого туризму залучає до цієї діяльності місцеве населення. Адже 

найбільше шкоди довкіллю завдається напряму представниками місцевих громад або за їхньої мовчазної 

згоди. Зацікавивши, в тому числі фінансово, місцевих жителів ми можемо вирішити одразу кілька 

проблем. З одного боку ми знижуємо антропогенне навантаження на довкілля. Той хто прагне заробляти 

на туристах опиратиметься спокусі і прагненням знищувати природне середовище (забруднення 

побутовими і промисловими відходами, вирубка лісів, видобування корисних копалин). Природа стає 

годувальницею місцевих жителів, тому у них виникатиме бажання її захищати. З другого боку мова йде 

про регіони із найменш родючими ґрунтами і практично відсутньою промисловістю. Це не лише сприяє 

збереженню природних ландшафтів, цікавих для туристів. Бідність одна із основних причин 

варварського знищення природи. Прикриваючись бідністю ділки знищують довкілля руками місцевих 

жителів, залишаючи їх без єдиного ресурсу за рахунок яког8о вони могли б існувати – дикої природи. 

Овруцький район є одним з найбільш перспективних районів нашого регіону в туристичному плані. 

В районі є багато унікальних природних об’єктів, які потребують охорони і докладного вивчення. Ми 

рекомендуємо поєднувати зелений туризм в цьому регіоні із історично-етнографічним. Тут знаходиться 

багато маловідомих але не менш цікавих і цінних туристичних об’єктів. Більшість об’єктів пов’язані із 

ландшафтами Словечансько-Овруцького кряжу та його околиць що належать до Поліської низовини. 

Історичні об’єкти охоплюють широкий хронологічний спектр: від часів енеоліту до сучасності. 

Наведемо один із зразків туристичного маршруту Овруцьким районом, який опробовується нами із 

2007 року.  

Мета екскурсії: формування екологічного світогляду, познайомити екскурсантів з природою 

Овруцького району в історичному зрізі, з геологічними, екологічними та історико-культурними 

особливостями минулого та сьогодення. Сприяти формуванню екологічного світогляду, вихованню 

національної самосвідомості, інтелектуальному і духовному розвитку. 

Завдання екскурсії: на конкретних природних та історико-культурних об’єктах познайомити 

екскурсантів з минулим і сьогоденням Овруцького району. 

Маршрут екскурсії: Київ – Овруч – Збранкьки – Бондарі – Сорокопень – Нові Велідники –Селезівка – 

Словечно – Листвин – Черевки – Старі Велідники. 

Зупинки: Овруч (Собор святого Василя, могила Олега Святославовича); Збранкьки (розсипи 

бурштину та місця палеолітичних знахідок); Бондарі (Давні могильники); Сорокопень (Священна 

криничка); Нові Велідники (Могила Цадика Велідницького); Селезівка (Поліський державний 

заповідник, музей сакрального камння); Словечно (Музей партизанського руху); Листвин (Давнє 

городище); Черевки, (Поховання палеоліту Татаринка, Нор); Старі Велідники (Володимирові копальні). 

Особливості маршруту: тривалість 2 доби (оптимально із 6.00 субота до 16.00 неділя); протяжність 

550 км; комбінування природного аспекту зі міфологічно-культурним й історичним. Маршрут 

складається із чотирьох блоків: дорога від Києва до Овруча та від Старих Велідників назад до Києва, 

маршрут Овруч - Селезівка, Поліський природний заповідник, Селезівка – Старі Велідники. 

Маркетинговий акцент: на міфологічно-містичній практиці в умовах красивої дикої природи.  Унікальна 

і неповторна природа, посилання на витоки індоєвропейської культури, місце в європейській міфології та 

історії, культурний вплив на Європу на зламі ер, роль в формування Київської Русі. Посилання можуть 

бути направлені як для внутрішнього споживача так і для іноземців. 

Розробляти подібні маршрути, проводити екскурсії буде корисним для приваблення інвестицій в 

малий і середній бізнес, зокрема для місцевих громад. В такий спосіб можна заохотити людей 

долучатися до природоохоронної діяльності. Проводячи екскурсії Овруцьким районом, ми в доступній і 

цікавій формі впроваджуємо екологічну політику серед населення району і за його межами та розвиваємо 

економіку не завдаючи шкоди довкіллю. 


