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ЕКОЛОГО-ПРОСВПНИЦЬКИЙМАРШРУТ «СВЯЩЕНЕНДЖЕРЕЛА СЛОВЕЧАНСЬКО- 
ОВРУЦЬКОГО КРЯЖУ»

Мета досл!дження. Метою дослщження е вивчення можливост! впливу розбудови мереж! 
еколопчних маршрупв на залучения громад до природоохоронно’Г д!яльност!, на приклад! створення 
еколого-просв!тницького маршруту на територ!!’ Словечансько-Овруцького кряжу.

Методика. Було застосоваш стандарта! польов! та камеральш геоботашчн! i картограф!чн! методи. 
Перюд польових дослщжень тривав !з 2004 по 2019 роки. ГПд час експедицйних та стацюнарних 
дослщжень було створено ряд стандартних геоботашчних описгв та закладено юлька еколого-ценотичних 
профшв. За допомогою метод!в картограф!чного моделювання було створено ландшафта! карта 
Словечансько-Овруцького кряжу та прокладено ц!л!сну систему еколопчних стежок через його найвщомшп 
природн! джерела. Опрацьовано археолопчш, !сторичн!, етнограф!чн! та б!блюграф!чн! матер!али.

Результаты. Було розроблено еколого-просв!тницький довжиною бия 100 км, який об’еднуе м!ж 
собою 13 найв!дом!ших джерел. Кожне !з цих джерел е культовим об’ектом, !з яким пов’язано велике число 
м!ф!в та ритуал!в, що до цих nip активно практикуються. Словечансько-Овруцький кряж, насамперед, 
вражав дослщниюв потужними джерелами, як! виривалися на денну поверхню. За тисячол!тгя людськоТ 
icropii в цих мюцях сформувався культ поклошння таким об’ектам. Д!яльшсть направлена на вивчення, 
збереження та благоустрш цих джерел актив!зуе м!сцев! територ!альн! громади щодо турботи про природне 
середовище, культурну та !сторичну спадщину.

Еколого-просетницъкий маршрут «Природн! джерела Словечансько-Овруцького кряжу» е 
уюкальною системою, що репрезентуе природн! феномени св!тового значения в поеднанш !з автохтонною 
культурою, яка е адаптащею спшьнот до мюцевих природних умов. Сдиним комплексним та системним 
р!шенням, що забезпечить сталии розвиток громад водночас !з збереженням природно'! та юторико- 
культурно’1 щентичност! е створення НПП «Словечансько-Овруцький кряж». Без цих кроюв м!сцеве 
населения, яке е нос!ем ушкальних юторико-культурних та звичаевих характеристик, стае все бшып 
зразливим перед глобальними перетвореннями природного середовище. Воно економ!чно та свпоглядно 
:ильно !нтегровано !з природними комплексами i 1хня втрата призведе до деградацп та вимирання 
iBTOXTOHHOi культури.

Наукова новизна. Вперше розглядасться автохтонна культура як спос!б адаптацп до умов 
тавколишнього середовища.

Практична значимкть. Залучения мюцевих громад до вивчення, облаштування та охорони 
риродних джерел е одним !з найкращих способ!в популяризац!! дбайливого ставлення до навколишнього 
ередовища. Особливо це актуально в район! проектування та створення нацюнального природного парку.

Ключов! слова: нацюнальний природний парк, еколопчна стежка, територ!альн! громади.
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Цель исследования. Целью исследования является изучение возможности влияния 
экологических маршрутов на привлечение местного населения к природоохранной деятельности на пр 
создания эколого-просветительского маршрута на территории Словечанско-Овручского кряжа.

Методика. Было применены стандартные полевые и камеральные геоботаническ 
картографические методы. Период полевых исследований длился с 2004 по 2019 годы. Во 
экспедиционных и стационарных исследований был создан ряд стандартных геоботанических описа 
заложено несколько эколого-ценотических профилей. С помощью методов картографиче 
моделирования были созданы ландшафтные карты Словечанско-Овручского кряжа и проложено цело' 
систему экологических троп через его самые известные природные источники. Обраб 
археологические, исторические, этнографические и библиографические материалы.

Результаты. Был разработан эколого-просветительский длиной около 100 км, который объе; 
между собой 13 самых известных родников. Каждый из них является культовым объектом, с ко' 
связано большое число мифов и ритуалов, которые до сих пор активно практикуются. Словеча 
Овруцький кряж прежде всего поражал исследователей мощными источниками, которые вырывал! 
поверхность. За тысячелетия человеческой истории в этих местах сформировался культ поклонения 
объектам. Деятельность направленная на изучение, сохранение и благоустройство этих источ 
активизирует местные территориальные общины в направлении заботы о природной среде, культур 
историческом наследии. Эколого-просветительский маршрут «Природные источники Словеч 
Овручского кряжа» является уникальной системой, которая презентует природные феномены ми] 
значения в сочетании с автохтонной культурой, что есть проявлением адаптации сообществ к ме 
природным условиям. Единственным комплексным и системным решением, обеспечения устой1 
развитие микрообществ, одновременно с сохранением природной и историко-культурной идентич 
является создание НПП «Словечанско-Овручский кряж». Без этих шагов местное население, как но 
уникальных историко-культурных характеристик, становится все более уязвимым перед глобал 
преобразованиями природной среды. Оно экономически и мировоззренчески сильно интегриро! 
природными комплексами и их потеря приведет к деградации и вымирания автохтонной культуры.

Научная новизна. Впервые рассматривается автохтонная культура как способ адаптации к усг 
окружающей среды.

Практическая значимость. Привлечение местного населения к изучению, обустройству и 
природных источников - является одним из наиболее эффективных способов популяризации бере 
отношения к окружающей среде. Особенно это актуально в районе проектирования и существ' 
национального природного парка.

Ключевые слова: национальный природный парк, экологическая тропа, территориальные общ]
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ECOLOGICAL AND EDUCATIONAL ROUTE OF THE SACRED SPRINGS OF THE 
SLOVECHANSKO-OVR  UCHSKY RIDGE

The aim. The aim of the study is to exploring the possibilities of using the development of netv. 
ecological routes and the involvement of communities in environmental activities, on the example of cret 
ecological and educational route in the Slovenian-Ovruch ridge.

Research methods. We apply standard field and cameral geobotanical and cartographic methods. C 
research lasted from 2004 to 2019. We have created many standard geobotanical descriptions and created 
ecological-coenotic profiles using expeditionary and stationary field methods. We created landscape maps 
a holistic system of ecological trails through its most famous natural sources using cartographic modeling n 
We have studied archaeological, historical, ethnographic and bibliographic materials.

The results. We have developed an environmental education site about 100 km long, which combin 
the most famous natural springs. Each of these natural springs is a cult object, associated with a large nu 
myths and rituals that are still actively practiced. The Slovechansko-Ovruch ridge first of all impressed res< 
with powerful natural springs that burst to the surface. Over the millennia of human history, a cult of wor: 
been formed in these places for natural spring. For the first time, we consider indigenous culture as a way to 
environmental conditions. Our activities aimed at studying, preserving and improving these sources will
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local communities to care for the environment, cultural and historical heritage. The ecological and educational route 
"Natural springs of the Slovechansko-Ovruch ridge" is a unique system that represents natural phenomena of world 
importance in combination with indigenous culture, which is the adaptation of communities to local natural 
conditions. Creation of NP "Slovechansko-Ovrutsky ridge" is the only comprehensive and systematic solution that 
will ensure sustainable development of communities while preserving the natural and historical and cultural identity. 
The local population, which has unique historical, cultural characteristics, is becoming increasingly vulnerable to 
global changes in the natural environment without these steps. The aboriginal population is economically and 
ideologically strongly integrated with natural complexes, so their loss will lead to the degradation and extinction of 
aboriginal culture.

Scientific innovation. For the first time, we consider indigenous culture as a way to adapt to environmental 
conditions.

Practical significance. The best way to promote caring for the environment is to involve local communities 
in the study, development and protection of natural resources. This is especially true in the area of design and 
creation of a national nature park.

Key words: national nature park, ecological trail, territorial communities.

Постановка проблема. Одшею is ключових проблем дисгармоншних вщносин людини i 
довюлля е значке скорочення площ природних ландшафта та !хня значка трансформащя. 
Найефектившшим способом и розв’язання е створення нових об’екта природно-заповщного 
фонду. На цьому шляху виникае багато перепой, серед них - протистояння процесу розширення 
природоохоронно! мереж!. Цей onip часто ще не лише вщ шдприемщв, защкавлених в прямы 
експлуатацн природних pecypciB, чи пол!тик!в на чш ргшення вони впливають. Часто антипатаю до 
створення природоохоронних об’екпв проявляють мюцев! громади. Це може бути викликане як 
об’ективними причинами (мюцеве населения теж використовуе ресурси об’екту) так i 
суб’ективними причинами (шформацшно-пропагандистська компашя опонента створення об’екту 
або !ррацюнальний страх перед невщомим). Пошук пщход!в змши ставлення мюцевого населения 
на протилежне е важливою задачею шд час розбудови природоохоронно! мереж!.

Анал1з остантх дос.мдженъ г публжащй. Американський еколог i природоохоронець 
стверджував що проблеми вщносин людини is природою мютять в соб! значку частку етичних та 
естетичних компонента [19]. Bin запровадив концепщю «диких земель», призначенням яких е 
зиховання в людиш любов! до природи через пряме стлкування is найкращими и зразками [20, 
21]. Цю концепщю найзручшше реал!зовувати в рамках розвитку зеленого туризму. Мова ще про 
особлив! природоохоронш об’екти, на територп яких разом is зонами строго’! заповщност! е 
еколопчн! стежки та маршрута. Такими об’ектами е бюсферш резервати та нацюналью природы 
парки.

Для поеднання еколого-просвПницько!’ д!яльност! is заповщанням кожен is обраних 
об’екпв повинен вщповщати щлому ряду вимог. Серед них здатшсть бути стшким до певного 
рекреацшного тиску, бути компактним, з високим ландшафтним ргзноманптям та мати висок! 
естетичы якост! [1]. Одним is об’екпв, як! майже щеально шдходять для тако! мети е 
Словечансько-Овруцький кряж [3]. Bin е уыкальним природним об’ектом, що поеднуе в соб! 
зелике число цшних феномеыв (геолопчних, ландшафтних, еколопчних, боташчних, теторичних, 
етнолшгвютичних та етнокультурних). Про це писав академж Павло Аполонович Тутковський 
шсля знайомства is кряжем на початку XX ст. [9]. Ус! подалыш досл!дження ще! територп лише 
пщтверджували його твердження [8, И].

Словечансько-Овруцький ; кряж здавна приваблюйав природоохоронщв та любител!в 
зеленого туризму [17]. 1дея розширення мереж! об’екпв природно-заповщного фонду 
озвучу вал ас я в колах науковщв: is середини XX столИтя'. Це вилилось в створення великого числа 
заказниюв р!зного призначення. Однак, вони не можуть виконувати функцп збереження 
р!зномаштних ландшафта як единого циюго. 3 такою задачею може справитися лише 
Нацюнальний природний парк. Вперше таку щею висловили Тетяна Леонццвна Андр!енко та 
Серий Юршович Попович [2]. Розширення м!жнародно! активност! все часпше виносять цю !дею 
на перший план [5]. Починаючи is 2019 року територ!я кряжу е одшею is ключових дыянок 
проекту «По.шсся - дика природа без кордошв: збереження одного is найбыыних регюшв дико! 
природи Свропи» [4]. В рамках цього проекту щея створення Нащонального природного парку 
Словечансько-Овруцький кряж» переросла до конкретних дш [18].

Паралельно, в рамках вищеназваного проекту, розробляеться еколого-просв!тницький 
маршрут «Джерела Словечансько-Овруцького кряжу». Вш побудований на основ! розробленого 
пашите туристичного маршруту «Легенди Нору», але виконуе дещо inini функцп [15].
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Формування гулей cmammi. Постановка завдання. Провщною щллю нашого дослщження 
розглянути можливосй розбудови мереж! еколопчних маршрута на залучения громад д: 
природоохоронно! д!яльност1 та виховання гхньо! лояльност! до ще! створення нових об’ектз 
природно-запов!дно! справи. В!дпов!дно до щл! було поставлено таю завдання:

1) Розробити проект еколого-просв!тницького маршруту «Джерела Словечанськ:- 
Овруцького кряжу.

2) Розробити систему заход!в, як! сприятимуть залучения громад до еколог.- 
просвкницько! та природоохоронно! д!яльност!.

3) Розробити теоретичш основи еколого-просвпницько! роботи !з Micueszw 
населениям через розбудову мереж! зеленого туризму.

Виклад основного матергалу. Кожен вид, адаптуючись до навколишнього середовихщ 
змшюеться на багатьох р!внях: генетичному, ф!зюлог!чному, анатом!чному, поведшковому ~г 
сощальному. Останшй передбачае формування певних форм поведшки нар!вш труп шдивщуу?::: 
Ц! форми е культурними феноменами. До них належать рел!пя, забобони, табу, ритуали, звичд 
побутов! обряди, мистецтво та шше. Так! адаптацп можуть стосуватися як окремих части 
населения, що проживае на певшй територп так i усього населения в цыому.

Культура, як форма адаптацп залежить не лише в!д природних умов, а й в!д способ? 
взаемодп !з ними [13]. Саме тому ми можемо бачити под!бш культуры феномени в р!з» 
частинах св!ту в народ!в не сильно пов’язаних м!ж собою сшльною icTopieJO. Водночас всея 
в!др!зняються м!ж собою через р!зш шдходи до адаптацп та через атавютичш культурн! par 
перенесен! з минулого. Адаптацшш культурн! феномени не е сталими - вони зм!нюютьс? 
розвиваються. Незважаючи на те, що природы умови змшилися разом !з способом виживаннь 
деяю традицп продовжують юнувати та впливати на сусгальну свщомють.

Розглянемо Словечансько-Овруцький кряж як середовище для формування оригшальн:' 
автентично! культури. Це височина яка протягом тривалого часу була заселена людьми. Пета 
знахщки людсько! д!яльност! стосуються ще час!в палеол!ту. Антрополопчш дан! свщчать пре ~л 
що незважаючи на постшну м!грац!ю населения, тут залишалося автохтонне ядро пов’язане : 
початком шзнього палеол!ту [6]. Левы автохтонш в!рування, перенесен! !з до неол!тичних часа 
збершаються до наших дшв [7]. Тут переважають мапчш та ашмютичш в!рування, пов’язаы : 
р!зномаштними явищами природи, що мають частково християнську зовшшню атрибута-; 
Незважаючи на асимыящю !з православ’ям, за своею суттю, а часто i за формою, це е давэ 
свНоглядш модел!, быып характеры для мисливщв та збирач!в. Тривала часткова !золящя та 
культурних перетворень св!ту поза межами цього репону та активний консерватизм дозво.тал 
зберегти щ свггоглядш модел! протягом тисячолНь. Hi активна торпвля !з Середземномор’ям j 
першому тисячол!тт! нашо! ери, ш подальше включения ще! територп до р!зномаютних !мперё£ 
кардинально не змшили ситуащ!.

Ключовим об’ектом в багатьох культових явищах е природш джерела. Саме на них вкат : 
академш П. А. Тутковський, пор!внюючи кряж !з Сллоустоуном [9]. У район! облаштовани 
природних джерел, яю називають «священними криничками», розгоряеться свпоглядний конфта-- 
у мюцевих жител!в щодо !хнього ставлення до довюлля. 3 одного боку, нав’язувана столптя*л 
дисгармошя вщносин !з природою та прищеплювання вщчуття безвщповщальност!, а !з пшют: 
боку сакрал!защя криниц! як духу-пом!чника [12, 14]. Стол!ття позбавлення власност! та вбиваяИ 
вщчуття що п меж! поширюються дал! шж це визначено таманцем чи обшстям, перетворил: 
жителя цього регюну на безвщповщального тимчасового споживача [16]. Водночас тисячолта; 
християшзацп не викор!нили ашмютичы та мапчш м!фи !з його свггогляду.

Пщ час реал!зацп проекту «Поллсся - дика природа без кордошв: збереження одного 
найб!льших рег!он!в дико! природи Свропи» виникла проблема пошуку ключово! точки, через я; 
можна було б заохотити мюцеве населения до участ! в створенш НПП «Словечансько-Овруцы-та 
кряж». Експерти разом !з студентською волонтерською групою Житомирського державное: 
ушверситету !мен! 1вана Франка «Хранител! Полюся» виршили, що саме священш принта 
облаштоваш на природних джерелах, можуть стати головним атрактором природоохоронно' 
д!яльност! мюцевого населения [10]. 3 ц!ею метою було розроблено еколого-проевггницькя '■ 
маршрут «Природн! джерела Словечансько-Овруцького кряжу».

Маршрут прокладений в околицях територп проектованого НПП «Словечанськ:- 
Овруцький кряж». Його протяжшеть дор!внюе 108 км. Вш включае в себе 15 природних джерел 
як! е сакральними об’ектами для мюцевого населения та знаходяться в природних або близьких z: 
природних ландшафта. Маршрут охоплюе основы типи оселищ територп кряжу.
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Bin розпочинаеться на швшчно-схщнш околиц! кряжу в район! села Пйцанка. Першим 
джерелом з яким знайомляться вщвщувач! маршруту е священна криничка в сел! Клинець. 
Завершуеться еколого-просвпницький маршрут у швшчно-захщшй частин! кряжу на меж! м!ж 
його лесовою та скелястою частинами. Фшал маршруту - це криничка в сел! Б!гунь, розташована 
на схилах пагорбу посеред виход!в рожевих кварцита.

В короткому виклад! маршрут мае такий вигляд:
1. Старт маршруту. П!вшчно-Схщна околиця Словечансько-Овруцького кряжу (51.352920, 
28.687962). Загальне ознайомлення з Словечансько-Овруцьким кряжем.
2. Перемнцення до схщно! околиц! села Клинець. 1стор!я вивчення природи кряжу до початку 
XX стол!ття.
3. Священна криничка в сел! Клинець (51.332082, 28.687728). Розповщь про воды ресурси 
кряжу та чому П.А. Тутковський пор!внював його !з Сллоустоуном.
4. Перемщення схщною частиною гребня кряжу через населен! пункти Мишкович!, 
Павлович!, Барвшкове до покинуто! шрофийтово!" копальш. 1стор!я про давню icropiro 
використання шрофшпу (овруцького шиферу).
5. Зупинка на берез! р. Норинь (51.288080, 28.625775). Розповщь про давню !стор!ю кряжу.
6. Перемещения до кринички в сел! Велика Хайча. Розповщь про автентичну культуру
населения кряжу.
7. Криничка в сел! Велика Хайча (51.300231, 28.596684).
8. Перемещения через села Велика Хайча, Великий Кобилин, Малий Кобилин, Коптавщина, 
Покал!в. 1стор!я боротьби !з яротворенням i и наслщки.
9. Матвшова криниця (51.364961, 28.571275). 1стор!я украёнськоё шляхти.
10. Перем! щення в долину р!чки 1лл!мка через Нагоряни, Оленичц Сирювщину. 1стор!я про
под!! час!в визвольних змагань, зокрема про под!! другоё св!тово! вшни.
11. Узбережжя р!чки 1лл!мка (51.324978, 28.484497). Загальна характеристика Словечансько- 
Овруцького кряжу. Основн! об’екти: водш оселища до та теля зарегулювання. Поселения 
ондатри. Колошя берегових ласт!вок та золотисто! щурки.
12. Еколопчна стежка вздовж р!чки 1лл!мка (до точки 51.334310, 28.489346). Знайомство !з 
б!отою кряжу. Основн! об’екти: еколопчна стежка !з прибережною та водною рослиншстю, 
оселищами на основ! робнйевих л!с!в та тернових чагарниюв.
13. Священна криниця в сел! Сорокопень (51.335007, 28.490333). Основн! об’екти: рекреащйна 
зона !з шформацшними стендами, криниця, капличка.
14. Перемещения через лесовий хребет кряжу (знайомство !з впливом швазшно! флори, 
виход!в прських порщ та умов середовища на формування оселищ кряжу). Основн! об’екти: 
ландшафта лесово! частини кряжу, оселища балкових л!с!в, геомапйтна аномал!я «Вишка», 
виходи бурого зал!зняка.
15. Село Нов! Велщники. кторичний та культурний конгломерат села Нов! Велщники.
16. Рекреащйна зона м!ж селами Сорокопень таНов! Велщники (51.364961, 28.571275).
17. Перем!щення до села Стар! Вел!дники долиною р!чки Норинь. Спостереження за 
колошями берегових ласт! во к та золотистих щурок.
18. Священна криниця в сел! Стар! Велщники (51.312083, 28.442821). Основн! об’екти: 
криниця, шщаний кар’ер !з включениями р!зномаштних м!нерал!в та прських порщ, 
закам’яшлосп, оселища долини р!чки Норинь !з раритетними видами.
19. Перем!щення через село Стар! Велщники. Знайомство !з icropiero кряжу пщ час монголо- 
татарсько! навали. Основн! об’екти: копальш рожевого кварциту, залишки помктя i парку 
Потоцьких, р!чка Татарника !з курганними похованнями.
20. Священна криничка в долин! р!чки Татарника (51.302335, 28.416834). Основн! об’екти: 
криничка. Ландшафта долини р!чки Татарника, водш та прибережно-водш оселища.
21. Перем!щення л!вим берегом долини р!чки Прибитки. Знайомство !з основними типами 
соснових л!с!в Украшського Полкся. Основн! об’екти: оселища соснових лк!в р!зного типу, 
вщновлювана рослиншсть на шщаних пагорбах.
22. Священна криничка бшя витоюв р!чки Прибитки (51.298839, 28.377315). Основн! об’екти: 
криничка, оселища боли.
23. Перемещения через пагорби швденно! частини кряжу. Знайомство !з особливостями 
формування лкових ландшафта. Основн! об’екти: оселища швденного схилу кварцитно! частини 
кряжу
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24. Священна криничка в долин! р!чки Мощаниця (приблизно 51.282105, 28.316053). Осн:ыв 
об’екти: л!вий берег долини р!чки Мощаниця сформований схилами кряжу.
25. Перемщення вздовж л!вого берега долини р!чки Мощаниця. Знайомство !з раритета?:*»
оселищами Словечансько-Овруцького кряжу. Основы об’екти: оселища ацидофыьних ■ 
неморальних дубових лклв, прибережних чагарниюв та висикотравних бол!т.
26. Священна криничка в урочищ! Мощаниця (51.273421, 28.303123). Основы об'-зт 
рекреацшна зона, криничка, мезотрофы болота.
27. Перемщення швденними околицями Словечансько-Овруцького кряжу (51.285:тЖ>
28.293526). Демонстращя змши екосистем шд впливом поселения бобр!в
28. Криничка посеред бол!т (51.286763, 28.291831) (№11).
29. Екскурыя покинутою ракетною базою (51.287904, 28.274804).
30. Перемщення через кварцитний хребет Словечансько-Овруцького кряжу. Основы 
л! сов! оселища, водойми !з мезотрофними болотами та мюцезнаходженнями пухирника.
31. Листвинська священна криничка (51.323619, 28.346962). Основы об’екти: кринз1.^, 
рекреацшна зона «Вулик».
32. Перемщення через найвищ! пагорби лесово! частини кряжу (Листвин, Задорсгли
Антоновичи). Знайомство !з нетрансформованими люовими екосистемами балок.
33. Городецька криничка (51.371289, 28.263259) (№13). 1стор!я про одне !з найбшьщза i
найбагатших м!ст Деревлян.
34. Перемщення до села Б!гунь. Знайомство !з рододендроновими люами. 
про уюкальшсть природи кряжу та його icTopi'i.
35. Фшал маршруту (51.397204, 28.254888).

Заключил розп

Маршрут можна проходити у р!зш способи: шшки, на конях, велосипедах, мотоцикл!? « 
автомобыях !з високою прохщшстю. Також е можливють рухатися облаштованими дорога? * 
автобус! !з виходом до основних об’ект!в. Тривалють проходження залежить вщ спссх» 
перемщення та числа вщвщуваних об’екпв. Цей маршрут можна розбивати на окрем! часпнЛ 
в!дв!дувати його у кшька шдход!в.

Еколого-просв!тницький маршрут «Природы джерела Словечансько-Овруцького ктг-ч» 
не покривае i десято! частини ycix природних, культурних та юторичних феномеыв територа. аа 
вш дозволяе сформувати досить ч!тке уявлення про них. Розбудова та популяризащя маршр;--
одним !з багатьох заход!в направлених на збереження автентично! культури та прирсд-:«
ландшафта цього ушкального куточка нашо! планети. У шдтримку маршруту та заг_
актив!зацп мюцевого населения було також оргаызовано конкурс аматорських 
роб!т «Природы джерела Словечансько-Овруцького кряжу шд захист громад».

ДОСЛ1ДНИ!: ’

Висновки i перспективы подалыиих розв1док. 3 метою актив!зацп мюцевих грс?. _ з 
напрямку збереження природного середовища, культурно! та вторично! спадщини необхйаВ 
опиратися на уже сформовану свиюглядну систему, пов’язану !з ними. Це можуть бути прирщв 
об’екти або ландшафта, що мають сакральне культове значения. Бажано щоб тп об’екти : 
пов’язаы !з давыми культами, як! були глибше пов’язаы !з адаптащею до природного середсз:?—

Еколого-просвпницький маршрут «Природы джерела Словечансько-Овруцького кряз? к 
ушкальною системою, яка репрезентуе природы феномени свпового значения в поеднанн: • 
автохтонною культурою, яка е адаптащею сшльнот до мюцевих природних умов.

Единим комплексним та системним р!шенням, що забезпечить сталий розвиток гра—I 
водночас !з збереженням природно! та юторико-культурно! щентичност! е створення ?' 
«Словечансько-Овруцький кряж».
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