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Дім людини - це не їі фортеця. Дім людини -
це їі улюблена річка та риболовля, їі улюблені 

пагорби, їі улюблене болото або гай, Богом 

даний ставок. 

Як найкраще захистити наш природний дім? 

Це питання стратегії, тактики та техніки, саме 

цій проблемі й присвячено дану книжку. Дейв 

Формен пояснює принципи екологічного 

захисту хоч і стисло, але й дуже повно. 

Він розповідає якраз те, що має бути сказано, 

не більше й не менше. Ніколи раніше такої 

книжки не потребувало так багато людей 

і з такою шляхетною метою. Завтра може бути 

надто пізно. Справа за вами! Дійте! 

Це добре для дерев, це добре для лісів, це 

добре для Землі, і для людської душі! 
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ПЕРЕДМОВА 

Перед вами унікальна книга, яка не має аналогів у кра

їнах СНД. Вона була написана лідером відомої американ

ської радикальної екологічної організації «3емля понад 

усе!» Дейвом Форменом і його колегою Біллом Хейвудом та 

опублікована вперше в 1985 році. Друге доповнене видання 
було перевидано в США 7 разів. У книзі розповідається 
про те, як правильно проводити екотаж або екологічний 

саботаж. 

Актом ехосаботажу (екотажу) є дія, яка має на меті 

зупинити, порушити або сповільнити якийсь процес, що 

є шкідливим для природи. Мета екотажу - зробити еко

логічно шкідливі дії економічно невигідними. Дії екотажу 

мотивуються почуттям релігійної або моральної тривоги. 

Як правило, екотаж не є публічним актом, натомість він є 

свідомим порушенням 3акону заради життєво важливих 

суспільних цілей (збереження екосистем, порятунку тварин 

і рослин, захисту екологічних прав громадян тощо). 

У природі та світі існують вищі закони, які є набагато 

головнішими за закони тієї чи іншої держави. Вони пе

ребувають в іншій царині. Їх можна назвати законами 
природи. Тому, якщо державні закони суперечать законам 

природи або справедливості, з цим не можна миритися. Такі 

державні закони потрібно або скасувати, або порушувати. 
Під час Другої світової війни в окупованих країнах рух 

опору заохочував і підтримував розмаїті акції саботажу. 
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У Польщі та Чехії був популярний саботаж виробництва 

(гасло «працюємо повільно»). У США рух аболіціоністів 

боровся з рабством шляхом пошкодження обладнання 

рабовласників і сприяв втечі рабів. Як сказав Генрі Торо, 

«якщо закон порушує справедливість, то порушуйте закон». 

Ця ідея є головним ідеологічним обГрунтуванням екотажу. 

Ідеологом екотажу є американський письменник і еко

філософ Едвард Еббі (1927-1989), який обГрунтував його 
застосування в своєму романі «Ванда гайкового ключа» 

(1975). До речі, саме він написав передмову до нашої книги, 
а в додатку до неї ми поміщаємо розроблений ним «Кодекс 

ековоїна». 

Кілька слів варто також сказати і про головного укла

дача цієї книги Дейва Формена. Він був організатором 

і тривалий час лідером організації «Земля понад усе!», 

створеної ним у 1983 р. Редагував журнал «Дика Земля», 
був одним із керівників проекту «Дикі Землі», членом ради 

директорів Сьєрра-Клубу. Він є автором книги «Сповідь 

ековоїна» і співавтором книги «Велике ззовні». Він також 

автор кількох природоохоронних законів США. Д. Формен 

вважає, що настав час визначати кордони того, що є дикою 

природою. Більше жоден гектар старовікового лісу не має 

бути вирубаний, жодна дорога не повинна більше з' являтися 

в дикій природі. На його думку, в тих випадках, коли закони 

не діють, преса мовчить, а уряд не бажає слухати захисників 

дикої природи, їм залишається останній засіб - вдаватися 

до тактики «прямих дій», тобто екотажу, пікетів і блокад. 

Багато природоохоронних організацій колишнього 

СРСР, а нині країн СНД тривалий час з успіхом засто

совували екотаж. Так, наприклад, студентська дружина 

охорони природи Донецького університету, працюючи 

у Воронезькому заповіднику в літній період 1979-1984 рр., 
перекривала і шипувала саморобні дороги і стежки, що вели 
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до заповідника. Браконьєрські мисливські та рибальські 

снасті ДОПи знищують вже 50 років поспіль. У 2007-2008 
рр. київські екологи провели масову акцію екотажу прот~:~ 

браконьєрських «павуків» у Черкаській області на річці 

Рось, знищивши десятки цих браконьєрських знарядь. 
Дитяча екологічна організація «Мурашник» з Татарстану 

використовувала пропонований в книзі метод повернення 

сміття власникам. Київський еколого-культурний центр, 
аби зупинити масову вирубку міських дерев у київських 

парках навесні 2000 р., провів їх шипування. Шипи ак
тивно застосовуються в Ялтинському гірничо-лісовому та 

Канівському заповідниках. 

На території Росії акції екологічного саботажу з метою 
захисту природи застосовувалися неодноразово. Нам вда

лося зібрати детальну інформацію не про всі дії, а лише 

про деякі і, можливо, найбільш масштабні із них. Перші 

з таких дій були здійснені ще в середині 1990-х. 

У 1984 р. пензенська група радикального екологічного 
руху «Хранителя радуги» знищила техніку, що використо

вувалась для вирубки лісу, заявивши потім у письмовому 

повідомленні: «Ми вивели з ладу техніку, використовувану 

для знищення Ахунського лісу підприємствами Пензи-19. 

Пошкоджені два бульдозери ЧТ3, тягач і екскаватор. Ми 
також нашпигували будівельними цвяхами дерева на місці 

лісоповалу, що сприятиме виходу з ладу бензопил». 

Використання вибухових речовин в акціях прямої 

дії на захист Землі й тварин не вітається багатьма ак
тивістами, оскільки їх застосування може призвести до 

тяжких наслідків. Всі групи, про які тут йтиметься, не 

підтримують насильницькі методи, а тому відмовляються 
використовувати засоби, які можуть призвести до жертв 

або фізичних страждань живих істот, включаючи людину. 
До таких засобів належать вибухівка, бактеріологічна та 
хімічна зброя. 
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23 березня 1995 року в Москві учасники радикального 
екологічного руху «Хранителя радуги» спалили котедж, 

що будувався на території заказника «Щукінський півост

рів». У своїй заяві «Хранителя радуги» зазначили: «Ми не 

збираємося допускати чергового варвареького знищення 

природи - кожен новий котедж згорить так само, як згорів 

цей». 

До рухів, що використовують у своїй діяльності екотаж, 

можна зарахувати діючу в різних регіонах Росії групу 

«Радикальная защита лесов» (Р3Л). Основний напрямок 

діяльності цієї групи зрозумілий вже за самою їі назвою. 

Група виникла в 1992 році з уже знайомих нам «Хранителей 
радуги». Одним із основних методів боротьби Р3Л вибрав 

шипування дерев. 

Учасники групи пишуть: «Шипування дерев - нена

сильницька акція протесту, спрямована на те, щоб зробити 

заготівлю деревини на даній території невигідною через 

збитки від поламок пил і обладнання лісопилок. Для ши

пування підходять звичайні цвяхи, найкраще 150-200 мм 
довжиною. Забивають їх під кутом в стовбур дерева на 

різній висоті від землі в місцях найбільш імовірного зрізу». 

На питання про безпеку лісорубів, які можуть постраж

дати від цвяхів, захисники природи відповідають: «На 

під'їздах до ділянки із аашипованим лісом активістами вста

новлюються таблички: «Дерева зашиповані. Небезпечно!» 

Після такого попередження будь-який лісоруб має право 

відмовитися працювати на цій території: відповідальність 

за безпеку людей і справність обладнання несе його на

чальство. Крім того, можна надіслати листи-попередження 

в лісгосп і фірму-заготівельник з поясненням причин 

проведення акції». 

Такі шипування проводилися в уже згаданому лісі в Пен

зенській області (1996), районі гори Великий Тхач (1996) 
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і долині річки Безуменка ( 1999) на Західному Кавказі та 
в інших регіонах країни. 

Тактику шипування дерев цвяхами російські захисники 

природи запозичили у активІстІв американського руху 

«Земля понад усе!» ( «Earth First!» ), які досить часто своїми 
діями завдають серйозних проблем лісозаготівельникам. 

У 1996 році у рамках протесту проти будівництва висо
кошвидкісної залізничної магістралі «Санкт-Петербург

Москва» було влаштовано пожежу в пітерському офісі 

Російського акціонерного товариства «ВисокоскоростньІе 

магистрали». 

Кампанія протесту в 1997 році проти вирубки дерев 
під будівництво в московському «Нескучном саду» також 

супроводжувалась підпалом будівельної техніки та руйну

ванням паркану. 

У 1999 році в Національному парку «Самарская лука» 
було проведено дві радикальні акції з порятунку риби. 

10 липня захисники природи з культурного центру «Дупло» 
і «Хранителей радуги», сховавши обличчя за чорними 

масками, демонтували з труб, вмонтованих в греблю, дві 

масивні металеві заглушки. 9 серпня 15 активістів зруйну
вали одну з дамб. Ці дії дозволили відновити природний 

хід води в Шелехметській заплаві. 

Після цих акцій активісти написали, що всього в цьому 

парку є 17 гребель, які використовуються браконьєрами для 
ловлі риби похилом. Далі вони продовжують: «При цьому 

способі на засувку греблі одягається спеціальна сітка, через 

яку, як крізь друшляк, спускається вода. Потрібно лише час 

від часу виймати рибу, що набилася в снасть. З цієї греблі 

взимку браконьєри виловлювали по тонні риби в день». 

9 липня 2000 року на горі Аїбга в районі селища Червона 
поляна (місто Сочі) були спалені дві машини (підйомний 

кран і лісовоз), які використовувалися для знищення лісу. 
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Відповідальність за цю дію взяла на себе група «Зкологиче

ская революционная альтернатива» (ЕРА), яка залишила 

поруч із місцем підпалу записку з вимогою припинити 

вирубування лісу. Пізніше, у вересні, було зроблено нову . . 
заяву, 1 цього разу до двох попереднІх спалених машин 

додалися ще три: бульдозер, підйомний кран і Г А3-66. ЕР А 

заявила, що в разі, якщо вирубку лісу не буде зупинено, то 

подібні дії триватимуть. 

Південний регіон країни, а саме - район міст Сочі та Ад

лера, також відзначений серією дій проти дилера продукції 

автомобільної компанії ВМW. Кілька рекламних стендів 

цієї компанії піддавалися атаці: їх неодноразово закидали 

фарбою, зривали, зрізали і розмальовували графіті. Були 

атаковані й інші стенди. Наприклад, один із них закликав 

відвідати Воронцовські печери, які стали об'єктом експлу

атації з боку туристичної індустрії. 3а допомогою пальної 

суміші в стенді була пропалена велика діра. 

Дії саботажників від природи не обійшли стороною 

і міські квартали столиці Росії. 5 березня і 10 червня 2001 
року в Москві була проведена серія акцій проти російського 

відділення Лісового біотехнологічного університету Айдахо. 

Група, що називає себе «Дети ночиого действия» (осередок 

Фронту звільнення Землі), залишила на стінах відділення 

написані фарбою гасла проти згубної діяльності цього 

університету для всієї планети. 8 квітня 2001 року група 
Guerilla Advertising Contingent зруйнувала рекламні вивіски 
Комісії лісових продуктів Айдахо. Діяльність цієї організації 

пов'язана з розробками в галузі генної інженерії. 

На території Краснодарського краю і республіки Адигея 

регулярно піддавалися атакам організації, причетні до 

експлуатації та вбивства тварин. Кілька разів розмальо

вувалися гнівними гаслами стіни адміністративної будівлі 

м'ясокомбінату «Сочинський». На його машинах були 
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зроблені написи «Труповоз» та інші. Цей м'ясокомбінат є 

найбільшим на півдні Росії підприємством з виготовлення 

продуктів убивства тварин. У липні 2001 року на його. 
представництві в місті Новоросійськ з' явилося кілька гасел 

з абревіатурою «A.L.F. » Також в цьому місті чорною фарбою 
був облитий рекламний щит місцевого м'ясокомбінату. 

У червні 2002 року в місті Сочі кілька гасел з' явилось на 
стінах і рекламних щитах цирку, серед яких було й таке: 

«Цирк - це камера тортур». А клоуну на рекламному щиті 

були підмальовані червоні зіниці та струмінь з рота. 

Також на одному з рекламних щитів найбільшого ху

трового магазину в місті Сочі з' явились гасла проти хутра, 

написані червоною фарбою. Інший рекламний щит цього 

магазину взагалі наполовину спалили. Був атакований і сам 

магазин. На його фасаді написані різні гасла. Розіслане 

після цього комюніке підтвердило, що цю екотажну дію 

здійснили активісти Ф3Т (Фронту звільнення тварин). 

В їхньому повідомленні також було сказано, що рекламний 

плакат міг згоріти і дощенту, якби поблизу не нагодилася 

пожежна команда. 

Літо 2002 року відзначено знищенням 70 рекламних 
плакатів і крадіжкою 2 стендів пересувної виставки 
екзотичних тварин в Лазаренському та Адлерівському 

районах міста Сочі. Тоді ж на стінах і дороговказі філії 

Утриського дельфінарію було написано кілька гасел: 

«Дельфінарій- в'язниця!», «Свободу тваринам!» тощо. 

1 серпня у місті Майкоп, столиці республіки Адигея, був 
атакований пересувний Ростовський зоопарк. На стінах 

вольєрів зроблено багато різних написів. 

12 липня 2003 року в Росії розпочала роботу Група 
підтримки Фронту звільнення тварин. Вона представила 
користувачам «всесвітньої павутини» свій сайт «Звільнення 
Землі і тварин», а також випустила серію листівок і наліпок. 
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У 2003 році, вперше в центрі столиці Росії, в ніч з 2 на 
3 вересня були атаковані два хутряні та один мисливський 
магазин. Примітно, що один із цих магазинів розташований 

в будівлі Міністерства сільського господарства Росії. Саме 

це Міністерство найбільшою мірою причетне до тортур 

і вбивства тварин в країні. Коли активісти малювали на . . . 
вІтринах гасла, охоронець магазину мІцно спав на диванІ 

за склом. У надісланому до Групи підтримки комюніке 

йшлося: «Ви маєте пам'ятати, що ми будемо продовжувати 

завдавати економічних збитків вбивцям тварин, допоки не 

припиниться кривавий бізнес. І ніщо не зупинить нас». 

Відтоді й до травня 2004 року в Москві піддавалися 
атакам ще 18 м'ясних, хутряних та мисливських магазинів. 
Напередодні нового 2004 року і після нього активісти кілька 
разів залишали написи на «Дипломатичному мисливському 

клубі». 

Відзначено серію дій з використанням Інтернету. Одна 

з них здійснена наприкінці 2003 року проти Хантінгдон 
Лайф Сайенсес (HLS). На електронні адреси їі співро
бітників кожні 24 години автоматично відправлялося 
100000 повідомлень з вимогою припинити експерименти 
на тваринах. 

До цього всі акції завдавали економічних збитків, але 

жодної тварини звільнено не було. У Міжнародний день 

лабораторних тварин до Російської групи підтримки Ф3Т 

вперше прийшло повідомлення про звільнення тварин. 

21 квітня 2004 року учасники програми Ф3Т проникли 
в лабораторію інституту імені Анохіна Російської академії 

медичних наук і звільнили 119 жаб разом із ікрою. На стінах 
були залишені гасла: «Ми звільнили цих тварин!», «Тепер 

вони побачать сонце!», «Вівісекції немає виправдання!» 

тощо. Всіх жаб випустили на болото за межами міста. Ікру 

розмістили поруч із болотною купиною. 
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Наступна екотажна дія зі звільнення тварин відбулась 

8 травня - з лабораторії кафедри Вищої нервової діяль

ності біологічного факультету Московського державного 

університету зникли 110 щурів і 5 кроликів. Над тваринами 
ставилися досліди задля розробки засобів проти алкоголізму 

та наркоманії. Щурів годували наркотиками і алкоголем, 

а кроликам в голову вживили електроди. 

Коли вівісектори вранці прийшли на роботу, то виявили, 

що двері їх лабораторії зламані, клітки і обладнання зламані, 

на стінах червоною фарбою зроблені написи: «Ні дослідам 

на тваринах!», «Ганьба вівісекції! » тощо. Через кілька днів 
опубліковано комюніке, яке підтвердило, що акція здійснена 

учасниками Ф3Т. Активісти заявили, що вони не залишили 

в лабораторії жодної тварини. Всі тварини покинули стіни 

університету і перебувають в добрих умовах. 

Через 20 днів після першого відвідування лабораторії 
учасники Ф3Т знову вирішили побувати там. Їх мета була 
з'ясувати, чи не з'явилися в лабораторії нові тварини. Акти

вісти побачили, що колишні дерев' яні двері до лабораторії 

замінені на залізні двері з відеоспостереженням. Проте, це 

їх не зупинило, вони зламали і залізні двері. Але тварин 

всередині не виявили. 

Унікальний досвід екотажу в 1970-х роках накопичений 

в Бадхизькому заповіднику. Ось що пише один із його 

організаторів, російський еколог Ю. К. Горєлов: «Успіхи 

в боротьбі з браконьєрами значною мірою визначались 

наступністю досвіду різних поколінь. Колишній капітан 

Радянської Армії Олексій Опанасович Ващенко втратив око 

на фронті та прийшов в охорону заповідника. Він зрозумів, 

що тримати малими силами оборону десятків кілометрів 

кордону заповідника від браконьєрів звичайними заходами 

неможливо. О. О. Ващенко винайшов такий метод бороть

би з браконьєрами- «мінування» браконьєрських доріг. 
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У консервну банку він ставив великий цвях і заливав його 

бетоном. Таку «міну» можна було встановити в будь-якому 

!'рунті, крім кам'янистого. Такі цвяхи-стирчаки маскувалися 

підручним матеріалом. «Мої цвяхи не відпочивають, не 

пиячать, не беруть хабарів і не відрізняють простого шо

фера від начальника. Це вам не наші лісники», - говорив 

О. О. Ващенко. Враховуючи те, що до найближчого гаража 

було не менше 100 км, браконьєри, що втратили всі колеса, 
опинялися в екстремальному становищі, особливо влітку. 

Цвяхів Олексій Опанасович не шкодував і не знав, скільки 

сотень «хрещеників» у нього накопичилося більше ніж за 

20 років роботи. 

Притягнути «мінерів» до відповідальності було немож

ливо - свідків не було, а стандартна відповідь на звинува

чення була такою: «Ці цвяхи поставили браконьєри проти 

автомашин заповідника». Щоправда, коли одного разу 

на цвяхи сів сам голова Радміну республіки, директора 

заповідника звільнили з роботи, хоча він жодного стосунку 

до цвяхів не мав. 

Гумор Олексія Ващенка відрізнявся своєрідністю. Одного 

разу він залишив без балонів дві автомашини військових 

локаторників-лісопорушників. Солдати пометилнея -
«Замінували» стежку Ващенка та вивели з ладу його мо

тоцикл. Олексій Опанасович в повній військовій формі 

та з піратською пов'язкою на оці верхи на коні в'їхав на 

територію частини, пострілом у повітря зібрав солдатів 

і офіцерів та зачитав їм «ультиматум», написаний ним в дусі 

листа запорізьких козаків султанові. Воєнним він дозволив 

пересуватися територією частини не далі їдальні та туалету. 

Зчинився регіт. Наступного дня в частині не залишилося 

жодної машини на ходу. Всі дороги були повністю перекриті. 

Через три дні офіцери роти прийшли пішки на кордон 

вибачатися і укладати мирну угоду з Ващенком. 
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Методику О. Ващенка освоїв і вдосконалив автор. Ми 

стали забивати цвяхи вниз головками в rрунт і налагоди

ли виготовлення протибраконьєреких костилів. Одного 
разу Кушкінська дивізія вирішила провести навчання на 

території заповідника. Тут розташовувались строго засе

кречені вихідні позиції дивізії, націлені на Іран. Ми, автор 

і лаборант заповідника А. П. Гарманов, колишній фронтовик, . . . 
впродовж ночІ, що передувала навчанням, перемІстили всІ 

дороговкази, встановлені дивізійною розвідкою, та ВАІ, 

і направили колони військової техніки в північно-західний 

кут западини Ер-Ойлан-Дуз, в глухі долини, що впираються 

в стіну обривів. Там, на торованих нами розворотах виїздів 

з долини, встановили 20 кг двадцятисантиметрових цвяхів 
і 60 штук костилів. 3 ладу було виведено понад 200 автома
шин. Колона, яка намагалася в'їхати до заповідника зі сходу, 

була зустрінута «мінами» Олексія Опанасовича. Втративши 

два десятки автомашин на «МІНах», колона розвернулася 

назад. Чотири людини на У А3ику і мотоциклі розгромили 

мотострілкову дивізію! Ситуація для командування дивізії 

була настільки ганебною, що від них навіть не було офіційних 

скарг. Більше того - наші співробітники заявили, що по 

всій Кушці не допустять жодних вихідних позицій біля 

Огурцовських колодязів. Секретність позицій була порушена, 

тож їх перенесли в інший район. 

Боротьба з браконьєрським автотранспортом велася не 

лише за допомогою цвяхів. Ми з Олексієм Опанасовичем 
винайшли спосіб виривання мотора у рухомої автомаши

ни, але застосовували його вкрай рідко через побоювання 

покалічити людей. 

Порушників, які розташувалися на заповідній території, 

доводилося виганяти у нестандартний спосіб, використову

ючи метод американських скунсів. Так, працівників бурової 

вишки нафторозвідки, незаконно встановленої в заповіднику, 

ми вигнали за допомогою лише однієї ампули меркаптану. 
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Після його дії вишку, вагончики та інше майно можливо 

було вивозити не раніше ніж за два тижні. Таким же чином 

з абсолютно заповідної території заповідника був видалений 

батальйон зв' язку Кушкінської дивізії через те, що його 
командування не виконало нашу вимогу покинути заповІД

ник. Після дії меркаптану батальйон намагався виїхати на 

автомашинах, але сів на поставлені нами цвяхи» .1 

Хочу підкреслити, що акції екотажу не повинні стати 

причиною загибелі або поранення будь-яких живих істот 
і не мають права перетворитися на самоціль, хуліганство. 

Вони застосовуються в особливих, екстрених випадках, 

коли потрібно терміново зупинити знищення природної 
ділянки, особливо, коли це знищення відбувається незаконно, 

а часу на листування з природоохоронними відомствами вже 

немає. Екотажники не завдають страждань живому, в тому 

числі «ініціаторам» війни з природою, а лише ламають 

знаряддя цієї війни. Екотаж - це самозахист. Необхідно 
також висловити свою незгоду з авторами американського 

варіанту книжки «Екотаж», які не проти деяких елементів 

отримання задоволення і розважальності в екотажі. На наш . . . 
погляд, екотаж та розваги - речІ несумІснІ. 

Перше видання цієї легендарної книги було випущено 

Київським еколого-культурним центром в 2002 році, а зараз 
ми випускаємо друге, адаптоване до наших умов, розшире

не і доповнене (дописано дві нові глави і кілька розділів) 

вітчизняним досвідом екотажу видання. 

Володимир Борейко, дирек
тор Київського еколого-куль

турного центру, Заслужений 

природоохоронник України 

Ю.К.Горєлов, 2005, «Досвід нестандартного підходу до охорони природи 
в Бадхизькому заповіднику•• // Історія заповідної справи. - Борисівка: Заповідник 
.. вілогірря». - С. 68-71. 
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ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИдАННЯ 

Перше видання нашої книжки здійняло галас. 3а півтора 

року п'ять тисяч примірників книги розійшлися в більш 

ніж 70 країнах. 

Лісова служба США, відомий ворог дикої природи, була 

охоплена панікою. Лісники штату Орегон запропонували 

5000 доларів за інформацію, де знайти засновників екотажу. 
Один із членів Конгресу США піддав нас суворій критиці. 

На нас озброїлася куплена бізнесом преса. Екс-голова Наці

ональної Федерації дикого життя (мисливське товариство -
В. Б.) звинуватив мене в «дискредитації природоохоронного 

руху заради продажу своїх книг». Його колега обізвав мене 
«терористом». Я навіть був засуджений на Дні парламенту 

в Новому Південному Уельсі. 

Тим не менш, методи екотажу стали більш активно 

використовуватися природоохоронниками. Наприклад, . . .. 
шипування дерев вже застосовуються у всІХ захщних 1 кшь-

кох східних штатах. Цією же справою зайнялися «зелені» 

в Канаді та Австралії. Все це вказує на те, що цей метод 

може бути ефективним засобом захисту дикої природи. Але 

екотаж має бути строго і стратегічно правильно виконаний, 

інакше він буде небезпечний для його активістів. Один 

мій колега отримав 6 місяців в'язниці за встановлення 
загородження на місці майбутньої теплотраси на ділянці 

дикої природи. Нафтові магнати домоглись того, щоб цей 
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бідолаха відсидів у в'язниці від дзвінка до дзвінка. Два 

других молодих хлопця прохопилися про плановану майбуr

ню акцію екотажу журналісту. Стаття з цією інформацією 

вийшла, і хлопцям довелось заплатити штраф. Відомо 

також, що Лісова служба США найняла 500 юристів, аби 
розпочати війну з ековоїнами-екотажниками. 

Друге видання цієї книжки значно переглянуте і доопра

цьоване. Практично кожна глава розширена. Особливо 

перероблено главу про боротьбу з технікою. Навіть повні 

профани в автосправі відтепер, після їі прочитання, зможуть 

завалити будь-який бульдозер. 

Ще раз прошу, читачі, уважніше читайте главу про 

безпеку. І робіть щось нарешті! Віддайте свій борг цій 

прекрасній синьо-зеленій Землі. 

Дейв Формен, 

Сьєрра, Tycon, США, 
1986р. 
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ВСТУП 

Якщо грабіжник гатить у ваші двері сокирою, загрожує 

вам і вашій родині смертоносною зброєю і починає виносить 

все, що йому сподобалося, - він скоює злочин, що визнано 

і законом, і мораллю. В цьому випадку господар не тільки 

має право, але навіть зобов' язаний захистити себе, свою 

сім'ю і свою власність усіма можливими засобами. Це . . . 
загальновизнано, виправдано І навІть схвалюється всІм 

цивілізованим співтовариством. Самозахист при нападі - це . . . 
ОДИН З ОСНОВНИХ ЗаКОНІВ Не ТІЛЬКИ ЛЮДСЬКОГО суСПІЛЬСТВа, 

а й життя як такого, усього життя взагалі. 

Проти дикої природи, проти тієї малої їі частини, що ще 

збереглась, зараз коїться такий самий злочин. Дейв Формен 

в цій чудовій і дуже важливій книжці показав характер 

і масштаб цього злочину. 3 бульдозерами, матопиламн 
і динамітом міжнародні гірничорудні, лісавидобувні ком

панії вдираються на наші землі - пробивають собі дорогу 

в наших лісах, горах, рівнинах і вигрібають звідти все, 

що вони можуть забрати. І це тільки заради сьогочасного 

прибутку і багатомільйонних щорічних доходів всіх цих 

гангстерів у костюмах, що контролюють та керують цими 

бандитськими корпораціями. 

Їх заохочують великі газети і телебачення. Їх активно 
надихають наші м'якотілі державні служби, яким належить 

захищати громадські землі, і, як завжди, їх направляють 

і підбурюють усіма можливими способами наші політики, 
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які, як відомо, і власну мати зрадять заради грошей. 

Представницька демократія не виправдала надій. 

Наші законодавці представляють не тих, хто їх обирав, 

а меншість, яка фінансувала їхні політичні кампанії і яка 

контролює засоби масової інформації- телебачення, 

газети, рекламу, радіо. Це зробило політику грою тільки 

для багатих. 

Представницька законодавча влада представляє гроші, 

а не людей, а тому втратила право на нашу довіру та мо

ральну підтримку. Ми нічого не винні владі, крім податків, 

які вони вимагають у нас під загрозою конфіскації майна 

або арешту. 

Такою є природа і структура «індустріальної мегамаши

ни», яка зараз веде наступ на дику природу. 

Для багатьох з нас (можливо, навіть для більшості) дика 

природа означає так само багато, як і наш рідний дім, 

а отже, набагато більше, ніж ці відштукатурені коробки або 

фанерні клітки, в які ми ув'язнені ненажерними вимогами 

індустріальної культури, що вдирається у всі царини нашого 

життя. І якщо дика природа є нашим справжнім домом, 

якщо їй загрожують вторгненням, грабунком або знищенням 

(а так воно і є насправді), тоді ми маємо право захищати 

цей дім, як захищали б свій власний, - всіма можливими 

способами. Адже Дім людини - це не його фортеця. Дім 

людини - це його улюблена річка та риболовля, його 

улюблені пагорби, його улюблене болото або гай, або Богом 

дане озеро. 

Більшість людей за кожної сприятливої нагоди демон

струють свою підтримку ідеї збереження дикої природи: 

громадська думка змусила навіть наших політиків удавати, 

що і вони підтримують цю ідею. Вони вже навчені досвідом, 

що голос проти дикої природи - це голос проти їх пере

обрання. Нас виправдають як при захисті власного, так 
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і нашого спільного дому не тільки за існуючими законами 

або мораллю, а й за загальною переконаністю в правоті. 
Нас більшість. Їх, жадібних і наділених владою,- меншістJ>. 

Як краще захистити наш природний дім? Це питання 
стратегії, тактики і техніки, саме цьому і присвячена дана 

книга. Дейв Формен пояснює принципи екологічного за
хисту дуже стисло, але й дуже повно. Він розповідає якраз 

те, що має бути сказано, не більше і не менше. 

Ніколи ще такої книжки не потребувало так багато 

людей і з такою шляхетною метою. Завтра може бути вже 

занадто пізно. Ця книжка чудово розміститься в кишені, 

в рюкзаку туриста, в кошику для пікніка. Ніколи жодна 

порядна людина не піде в ліс без цієї книжки і, наприклад, 

без молотка і декількох фунтів хороших цвяхів. Забийте їх . . 
в дерева там 1 тут, вступивши на територІю, приречену до 

знищення мотопилою якоїсь компанії та їі покровителем -
Лісовою службою. Ви не пошкодите дерева, вони будуть 

вдячні вам за захист, і ви можете врятувати ліс. Моя тітка 

Еммі в Західній Вірджинії впродовж вже багатьох років 

отримує велике задоволення від цих вправ. Вона клянеться 

в цьому. Це добре для дерев, це добре для лісів, це добре 

для Землі, і це добре для людської душі. 

Справа за вами! Дійте! 

ЕдвардЕббі 

Липень 1984 р. 
Оракл, Арізона 
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Багато які проекти, що руйнують дику природу, є еко

номічно невигідними. Наприклад, деякі співробітники 

Лісової служби кажуть, що вартість 35000 миль доріг на 
нині бездорожніх територіях становитиме 3 млрд. доларів, 
позаяк вартість вирубавого лісу не перевищить 500 млн. 
доларів. Для Лісової служби, для Бюро з землекористування, 

для лісозаготівельників, для нафтових і гірничодобувних 

компаній занадто дорого вигрібати «ресурси» з цих останніх 

диких місцевостей. Дорого підтримувати інфраструктуру, 

необхідну для експлуатації доріг у важкодоступних місцях. 

Вартість ремонту, розмаїтих затримок, простоїв може ~и

явитися саме тією краплею, яка не дозволить чиновникам 

здійснювати свої плани, якщо по всій країні розгорнеться 

і повсюдно пошириться неорганізований, стихійний рух 

опору. 

Настав час чоловікам і жінкам, поодинці або маленькими 

групами, діяти героїчно і здебільшого нелегально, настав час 

вставити розвідний ключ в шестерінки бездушної машини, 

що поглинає дику природу. 

Але цей рух повинен бути стратегічним, обдуманим 

і обачним, щоби бути успішним. Така кампанія опору 

повинна дотримуватися таких принципів. 

«ЕКОЗАХИСТ» - НЕНАСИЛЬНИЦЬКИЙ 

«Екозахист» -це ненасильницький опір руйнуванню 

дикої природи, її первісності. Він не спрямований на 

заподіяння шкоди людині та іншим формам життя. Його 
об'єктом є неживі машини та інструменти. Треба вживати 

всіх заходів, щоб знизити можливу загрозу іншим людям 

(і самим екозахисникам - також). 

«ЕКОЗАХИСТ» - НЕ ОРГАНІЗОВАНИЙ 
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Не може бути ані центрального керівництва діями 

екозахисників, ані відповідної організації. Будь-яка фор

ма організаційної роботи, створення мережі спричинять 

проникнення провокаторів і в подальшому репресії. Це 

насправді робота одинаків. Через це спілкування між еко

захисниками утруднене й небезпечне. Анонімні дискусії 

за допомогою цієї книги та їі наступних видань, а також 

в розділі, який веде Нед Лудд в газеті «Земля - понад усе!», 

на наш погляд, є найбезпечнішими способами спілкування 

задля вдосконалення прийомів, засобів безпеки та стратегії. 

«ЕКОЗАХИСТ» - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

«Екозахист» - справа одинаків або невеликих груп лю

дей, які знають одне одного вже багато років. У таких групах 

є довіра і добрі робочі стосунки. Що більше людей залучені, 

то більшою є небезпека, що хтось із них прохопиться, бовкне 

щось зайве, або що в групу проникне чужий. Захисники . . . 
ПрИрОДИ ПОВИННІ УНИКаТИ СПІВПрацІ З ЛЮДЬМИ, ЯКИХ ВОНИ 

не знають, і з тими, хто не вміє тримати язика за зубами. 

Також є дуже небезпечними люди, одержимі грандіозними 

або жорстокими ідеями (вони можуть виявитися агентами 

поліції або просто щирими божевільними). 

«ЕКОЗАХИСТ» - ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ 

Захисники природи повинні ретельно вибирати об'єкти 

для своєї атаки. Екозахисники знають, що не зупинять 

вирубку лісів, зруйнувавши перше-ліпше обладнання, що 

трапиться їм на шляху. Насамперед вони мають перекона

тися в тому, що воно належить конкретному винуватцю, 

а також з'ясувати, де розташоване найбільш вразливе 

місце в даному проекті, що руйнує природу, виявити його 
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і завдати удару саме у це місце. Бездумний вандалізм 

непродуктивний і веде лише до втрати суспільних симпатій. 

«ЕКОЗАХИСТ» - ВЧАСНИЙ 

Існує цілком певне місце і час для дій екозахисників. 

Бувають моменти, коли вони можуть завдати лише шкоди. 

Екозахисники не можуть виступати, коли проводяться 

ненасильницькі громадянські акції непокори (блокада тощо) 

проти обраного об' єкта. В даному випадку дії екозахисників 

можуть кинути тінь на учасників блокади і спричинити 

звинувачення і репресії проти них з боку поліції. Дії еко

захисників також не можуть вважатися своєчасними тоді, 

коли проходять делікатні політичні переговори на захист 

певної території. 

Захисник природи завжди має зважувати - своїми ак-. . . . 
ц1ями в1н допоможе захистити цю м1сцев1сть чи навпаки 

завадить? 

«ЕКОЗАХИСТ»- ШИРОКО ПОШИРЕНИЙ 

«Екозахист» - широко поширений рух у Сполучених 

Штатах. Державні агентства і всі, хто грабує дику природу 

від Мена до Гаваїв, знають, що їхні дії можуть наразитися 

на його опір. Рух екозахисників, що охопив націю, - це 

те, що пришвидшить відступ індустріальних варварів від 

незайманих місцевостей. 

«ЕКОЗАХИСТ» - РІЗНОМАНІТНИЙ 

Всі люди в різних ситуаціях можуть бути екозахисниками. 

Хтось вибирає велику незайману територію і, визнавши 

ії первісною у власній свідомості, опирається будь-якому 

вторгненню. Інші спеціалізуються на опорі вирубці лісів 
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на різних територіях. Треті можуть обрати за ціль якийсь 

проект (наприклад, зведення гігантської лінії електропере

дач, спорудження дороги або розвідку нафтових родовищ). 

Одні діють у своєму дворику, інші, тихо сидячи вдома, 

планують свої акції за тисячу миль від нього. Хтось діє 

поодинцІ, хтось - маленькими групами. 

«ЕКОЗАХИСТ» - ЦЕ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Незважаючи на те, що екозахисник - це серйозна і по

тенційно небезпечна «професія», вона приносить ще й 

задоволення. Тут є місце і для хвилювання стрімкої атаки, 

і для почуття досягнення, завершеності задуманого, і для . . . . 
незрІвнянного вщчуття товариства вщ плазування вночІ 

і спільного опору навалі чужинців з Токіо, Х'юстона, Ва

шингтону і Пентагону. 

«ЕКОЗАХИСТ»- НЕ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ 

Він не ставить перед собою завдання скинути якусь 

соціальну, політичну чи економічну систему. Це- просто 

ненасильницький захист природи. Його мета - тримати 
індустріальну «цивілізацію» подалі від первісної природи 

і сприяти їі відступу від місцевостей, які мають залишитися 

незайманими. Це не технічний саботаж. Екозахисники 

мають уникати використання вогнепальної зброї, різного 

роду вибухівки та ін. Вони можуть спричинити непотрібні 

жертви, а також привернути зайву увагу з боку влади, 
репресії і втрату підтримки громадськості. 

«ЕКОЗАХИСТ» - ПРОСТИЙ 

Використовується найбезпечніша тактика. Треба уникати 

групових операцій, крім тих випадків, коли це необхідно. 

Найефективніші способи, що допомагають зупинити 
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знищення природи, є здебільшого й найпростіші: заби

вання цвяхів в дерева, в дороги тощо. Хоча очевидно, що 

бувають ситуації, коли потрібно проводити більш складні 

та детально розроблені операції. Але екозахисник завжди 

думає про те, який зі способів виявиться найбільш простим. 

«ЕКОЗАХИСТ» - ОБДУМАНИЙ І ЕТИЧНИЙ 

«Екозахист» не має нічого спільного з безцеремонністю 

та безтурботністю. Екозахисники завжди усвідомлюють, 

наскільки серйозно те, що вони роблять. Вони вдумливі. 

Екозахисники - хоча й не насильницькі, але все одно 

воїни. Вони наражають себе на можливість арешту або 

судового переслідування. Вони пам'ятають, що захи

щають життя, захищають Землю, і це не випадкова і не 

легковажна справа. 

Стратегічний «Екозахист» може бути безпечним. Він 

може бути легким, забавним, дотепним і, що найбільш 

важливо, при цьому - дуже ефективним! Він дозволить 

зупинити вирубку лісу, дорожнє будівництво, нафто

і газовидобуток, будівництво гребель і спорудження ліній 

електропередач, витоптування трави стадами, їзду по 

бездоріжжю, установку капканів, розвиток лижних баз, 

злоякісне розповзання передмїсть та інші форми руйну

вання дикої природи. 

Рух, заснований на вищевикладених засадах, може 

захистити мільйони акрів первоздавної природи більш 

надійно, ніж будь-який законодавчий акт. Він може 

забезпечити збереження і поширення грізлі та інших 

форм життя краще, ніж ціла армія лісничих. Може при

звести до відступу індустріальної цивілізації від лісів, 

гір, пустель, рівнин, морських узбереж, боліт, які більше 

підходять для збереження природної різноманітності, ніж 
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для виробництва сировини в інтересах надспоживацького . . 
ТеХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВа. 

Якщо лісозаготівельники знатимуть, що ліс «нашпиго

ваний» цвяхами, вони не ризикнуть його пиляти. Якщо 

керівництво Лісової служби знатиме, що дорога, яку 

збираються прокласти, постійно руйнуватиметься, воно не 

стане навіть розпочинати їі прокладання. Якщо геодезисти 

зрозуміють, що їх будуть постійно «турбувати» на цій 

території, вони валітимуть краще поїхати кудись в інше 

місце. Якщо любителі їзди по бездоріжжю знатимуть, що 

проколють собі всі шини, не проїхавши й кількох миль, 

вони вважатимуть за краще залишитися вдома. 

Якось Джон М'юїр сказав, що, якщо колись дійде до 

війни між расами, він виступить на боці ведмедів. 

ТАКИЙ ДЕНЬ НАСТАВ! 



~~~ 
МАЙБУТНЄ ЕКОТАЖУ 
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В епоху міжпародних папружених відносин,, вибухів, 

бомбардувань, перестрілок і масових руйнувань слово 
. . . 

«тероризм» гарантує т,н,терес т, спрощене розумт,н,н,я ма-

теріалу. Нещодавно представникДемократичної партії 

від штату Монтана Пет Вільямс використовував цей 

термін, щоб засудити рух «Земля понад усе!», заявивши, 

що він, відмовляється розглядати будь-які його пропозиції~ 

допоки триватиме забиваппя цвяхів у дерева. 

Таке ставлення поділяв ще один громадський діяч -
Томас Хатчінсон, губернатор штату Массачусетс. Обурений 

губернатор відмовився вести переговори з радикальними 

колоністами, яким він закидав численні вчинки непокори 

громадського та приватного характеру. Бунтівники напали 

на його будинок і розгромили будівлю суду штату і поліції 

моралі, розбиваючи шибки і спалюючи звіти. Незважаючи 

на це, Хатчіпсон отримав гавань, повну чаю, що стало 

відомим як «Востонське чаювання». Жоден окремо взятий 

випадок в сьогоднішній економіці не завдав стільки шкоди. 

В інших місцях штату населення перешкоджало будівmщтву 

військових укріплень, затоплюючи баржі, завантажені 

цеглою, перекидаючи фури і спалюючи сіно, призначене 

для використання солдатами. До цього консерватори (торі) 

часто використовували слова на кшталт «тероризму», 

щоб таврувати жінок і чоловіків, які створили Сполучені 

Штати Америки. У відповідь одному з тих критиків Томас 

Джефферсон написав, що «суворе дотримання писавого 

права - безперечно, найпочесніший обов' язок хорошого 

громадянина, але не найголовніший». Далі він написав, 

що «катування нашої країни скрупульозним дотриманням 

писано го права призведе безпосередньо до його втрати». 

У позаминулому столітті інституція рабства була значно 

підірвана регулярною та методичною боротьбою проти 
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неї. Раби у різні способи саботували свої обов'язки- упо

вільнювали виконання своєї роботи, симулювали хворобу, 

навмисно розтоптували посІви зернових культур, ламали 

інструменти ... Вночі спалювали поля бавовни, житниці 
та винокурні. Збіглі раби створювали партизанські загони 

разом із бідними білими та індійцями, що сприяло підриву 

рабства. 

Навіть робота білих аболіціоністів, спійманих втікачів 

і посилена охорона руйнувала економіку латифундій 

і створювала проблеми тим, хто сприймав раба тільки 

як придатний для використання ресурс. Як і з колишнім 

британським колоніальним урядом, ретрогради і тугодуми 

в уряді не зуміли помітити зміни, і тоді тільки війна змогла 

вирішити ці проблеми. На заході вторгнення європейців 

рідко радо сприймалося корінними племенами Америки -
індіанцями. Навпаки, вони щосили опиралися колонізації: 

руйнували телеграфні стовпи, постійно атакували залізни

цю (розвінчували рейки або будували барикади на коліях). 

Навіть мирні хопі не були раді втручанню індустріального 

суспільства. У 1891 році на їхній території були розміщені 
телеграфні стовпи. Пізніше вони були зруйновані, а урядові 

загони - заарештовані за наказом вождя. 

В іншому місці на Заході в 1880-х роках колоністи 

ставали великими землевласниками, захоплюючи поля, 

що раніше були громадськими, і огороджуючи їх колючим 

дротом. Власники маленьких ранчо і фермери стали ство

рювати таємні товариства з назвами на кшталт «Сови», 

«Списометальника» і «Синім дияволам». Їх розвідники 
збирали інформацію про нові огородження, що з'явились 

вночі, перемовляючись за допомогою таємних паролів. 

Іноді частину паркану відправляли власнику поштою 

з попереджувальним проти його відновлення написом. 
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Тільки в штаті Техас збиток від їх дій становив від 20 до 
30 мільйонів доларів. Типова відповідь уряду на ці дії була 
така: краще прибрати незаконний паркан геть-зовсім, 

аніж постійно його відновлювати. Точнісінько так само 

в Нью-Мехіко маленькі групи грабіжників з іспанських 

об'єднань, що називали себе «Corras blaneas)) («Гребені 
хвиль))), зниІЦУвали паркани, опираючись злиттю компаній 

з фермерськими господарствами. 

Навіть дикі тварини пручалися руйнуванню їхньої 

батьківщини копитами домашньої худоби, яка з'явилась 

разом із колоністами. Багато з так званих «агресивних)) 

вовків, що нападали на рогату худобу або овець, були зігнані 

з їхніх споконвічних місць проживання. В Аризоні вовк 

«aguila)) (з іспанської це означає «орел))) однієї ночі убив 
аж 65 овець. У більш спокійному штаті Колорадо орудувала 
ціла зграя вовків. Вовки отримали прізвиська «Той, що 

калічить)), «Два пальці ноги)), «Дерев'яна нога)) і «Старий 

вожак)). Цілі загони були кинуті на пошук і знищення цих 

вовків. Вовк «Три пальці ноги)) з графства Хардінг перехо

вувався від більш ніж 150 людей 13 років, впродовж яких 
систематично нападав на свійську худобу в штаті Південна 

Дакота в США. Так, в 1920 р. мисливець працював впро
довж восьми місяців, щоб вбити одного відомого вовка. На 

схід від Тринідаду, в штаті Колорадо, нам показали вовка, 

якого прозвали «Старі три пальці ноги)), останнього з 32 
вовків, убитих в цій місцевості. Цей самотній вовк дружив 

з колі власника ранчо, який тримав собаку за високим 

парканом, подалі від вовка. Одного разу вночі вони втекли 

на свободу вже разом, риючи лаз із протилежних сторін 

паркану. Колі ніколи вже не повернувся додому і загинув 

за тиждень від отруйної принади. А «Старі три пальці ноги)) 

і виводок дитинчат колі й вовка були невдовзі знайдені та 
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повністю знищені. На більшості земель, де зникли вовки, 

аборигени втратили свою священну землю, і ми, значною 

мірою, зараз є рабами індустріальної культури, народженої 

в доменних печах Європи. 

Опір - і законний, і протизаконний - наростав дедалі 

сильніше. І вже не залишилося такого місця, яке б бодай 

трохи не зазнало впливу цивілізації. Але чи є майбутнє 

у рухів зі звільнення природи? Або, вірніше, чи справді 

саботаж може впливати на події? Історія довела, що опір 

може бути ефективним. Тож я пропоную це коротко 

дослідити. 

Більшість дій, і великих і малих, прагнуть досягнути 

певної мети і отримати прибуток. Цей малий чистий при

буток часом не з' являється. У спішний бойкот споживача 

зменшує кількість продажів. Певні дії захисників природи 

впливають на продажі та зменшують прибуток. Окремий 

акт саботажу сам по собі означає небагато, але при пов

торенні знову й знову корпорація змушена збільшити 

зусилля служби безпеки і пов'язані з цим витрати. Ремонт 

техніки та відшкодування збитку тягне за собою певні 

витрати, включаючи час простою. У багатьох випадках 

простій призводить до значних збитків. Процентні платежі 

на збільшення залучених коштів зростають, платіжні 

відомості для працівників, що простоюють, мають бути 

заповнені, а покупці виробленої продукції робляться дуже 

невдоволеними порушеними термінами поставок. Все 

це впливає на репутацію фірми, П стосунки з партнера

ми, з кредиторами та страховими компаніями, а також 

спричиняє виникнення складнощів із заробітною платою 

працівників. Це настільки негативно позначається на 

роботі компаній, що більшість із них у будь-який спосіб 

прагнуть мінімізувати вплив механічної несправності, 
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негоди та інших чинників. Вони можуть дозволити втра

тити не більше двох тижнів через атмосферні впливи. Або 

можуть орендувати додаткове обладнання в разі серйозної 

аварії. Повторні напади саботажників серйозно впливають 

на процес роботи і зменшують можливий прибуток. 

Деякі пошкодження відновлюються за рахунок страхо

вих компаній. Але якщо пошкодження постійні, ремонт 

оплачується з коштів компанії. Страхова компанія, зі свого 

боку, також буде збільшувати страхові внески, наполягати 

на більш високих витратах служби безпеки і може навіть 

відмовитися надавати послуги. У свою чергу, збільшення 

витрат на службу безпеки включає плату за охорону, сто

рожових собак, спеціальну огорожу та освітлення, а також 

на звичайні запобіжні заходи на кшталт установки всього 

обладнання в гараж. Все це призводить до додаткових 

витрат. Важке обладнання особливо вразливе до часу 

простою, що часто перевищує $50 за годину. Витрати на 
службу безпеки можуть бути збільшені при придбанні 

спеціальних засобів захисту та стеження. 

І якщо великий бізнес не надто підривають ці витрати, 

а також ліквідація наслідків дій саботажників, то дрібний 

бізнес все це може привести до краху. 

Врешті-решт промисловість та П фінансові поручителі 

повинні знати, що їхні дії в фактично незайманих місцях 

пов'язані з ризиком більш високих витрат. Висвітлення 

в засобах масової інформації дій саботажників може при

звести до певних суспільних реакцій. Часто такою реакцією 

буває наслідування. Історія вчить нас, що безпосередні дії 

породжують співчуття і підтримку. Американська рево

люцін залучила багатьох колоністів-торі, які записалися 

в армію. Під час Другої світової війни багато французів 

приєдналися до руху опору. 
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Зрештою, дії саботажників незмінно підвищують статус 

і зміцнюють становище більш «розумних» супротивників. 

Промисловість вважає, що радикальні захисники навко

лишнього середовища не викликають довіри як партнери 

по переговорах. Помірковані екологи зі Сьєрра-Клубу та 

інші екологічні функціонери в «білих сорочках і краватках» 

стають набагато більш привабливими і гідними серйозних 

переговорів. Ці розважливі захисники довкілля повинні 

засудити саботажників, щоб зберегти їхній власний образ, 

але при цьому мають викликати до себе повну довіру. 

Що стосується інших типів активності - пікетів і сидя

чих страйків, то інтерес до них засобів масової інформації 

згасає. Бойкоти не можуть стосуватися первинних галу

зей промисловості, тому що вони зазнають брак ринку 

споживача. Навіть ті, хто пишуть послання в компанії, 

і лобісти втрачають підстави для своїх дій, оскільки висока 

вартість телевізійної реклами робить П доступною лише 

для великих виробників. У ці скрутні часи важко бути 

близько до Землі та бути оптимістично налаштованим 

щодо П майбутнього. Залишається сподіватися лише на 

розум і добру волю людей. 



~~® 
ЗАХИСТ ДИКОЇ ПРИРОДИ 
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Хибні вирубки, що прорізають найзатишніші куточ

ки лісів; високовольтні лінії, що гордовито крокують 

безлюдн'UМ,и долинами Заходу; команди сейсмографів, які 

завдають .rрунту свої.ми бульдозерами, сейсмоударн'UМ,и 

установками та вибухами незагойних ран; топографічні 

рейки з яскраво-помаранчевими попереджувальними 

прапорцями (хтозна, про яке нове жахливе будівництво 

вони попереджають?); повсюдно ви толочена земля ... Все 
це є відмінними ознаками індустріального наступу на 

дику природу. І виглядає це як вторгнення- вторгнення 

марсlан. 

Якщо ми патріоти, якщо ми люб'UМ,О нашу землю, наш 

обов 'язок - чинити опір такому в торг нен ню і захистити 

нашу планету. Ця глава забезпечить вас необхідною збро

єю. Вам знадобляться цвяхи і молоток, щоби врятувати 

ліси, пара рукавичок - щоби висмикувати геодезичні 

рейки, гайковий ключ для стовпів ліній електропередач, 

ну ... і дещо ще. 

Наступ на дику природу побудовано на хиткій фінан

совій основі. Збільшуючи вартість витрат подібного 
. . 

в торг нення, КlЛька екозахисникlв можуть зупинити 

руйнування в одних місцях і уповільнити його в інших. 

ШИПУВАННЯ ДЕРЕВ 

Забивання цвяхів у дерево (шипування) - надзвичайно 

ефективний метод перешкоджання вирубці, який, здається, 

стає дедалі популярнішим. Вагато виробників вже зітк

нулися з цим явищем і на собі відчули його ефективність. 

Лісогосподарство та деревообробна промисловість дуже 

стурбовані забиванням цвяхів, адже збитки від шипування 

дерев порівнювальні зі збитками від пошкодження техніки. 

3 одного боку, лісогосподарство часто оприлюднює побічні 
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ефекти забивання цвяхів. І коли вони стикаються з цим 
явищем, то щосили шукають винуватих2• 

Є два основні типи забивання цвяхів в дерево - забиван

ня в нижню частину стовбура і забивання по всьому стовбу
ру. Так, якщо забивати цвяхи в нижню частину стовбура, 

то можна бути впевненим, що лісоруб, підпилюючи дерево, 

майже напевно ватрапить на них своєю пилою і пошкодить 

їі. Тож він муситиме зупинитися і приступити до ремонту 

пили. Якщо подібне відбувається з великою кількістю дерев, 
величина «Втрати часу» у лісорубів становить серйозну 

перешкоду для дій лісогосподарства. 

При цьому типі забивання вбивається кілька цвяхів (або 

неметалених штирів, які з' явилися пізніше) під косим кутом 

в нижню частину стовбура кожного дерева вище основи. 

Цвяхи розміщуються так, щоб лісоруб, підпилюючи дерево, 

натрапив принаймні на один з них. Є заперечення щодо 

цього типу шипування - існує ймовірність, що лісоруб 

може постраждати при зіткненні пили зі цвяхом. Але один 

наш друг, який багато років працював лісорубом у штаті 

Колорадо, спростовує це твердження. Він каже, що чис

ленні зіткнення його пили із цвяхом закінчувалися лише 

зламаним приводом або ще якоюсь несправністю (крім 

випадку, коли він наковтався диму). 

Другий спосіб забивання цвяхів у дерево віддає перевагу 

розміщенню цвяхів по всьому стовбуру дерева, де вони 

побічно можуть пошкодити або загальмувати роботу. Метою 

в даному випадку є виведення з ладу лісопилки. Зараз 
великі лісопилки захищені спеціальними пристроями, 

щитами з плексигласу. Цей метод навряд чи призведе 

до людських жертв, навіть якщо лісопилка вибухне, що 

теж малоймовірно. Але забивання цвяхів відбувається 

2 За допомогою шипування можна врятувати не лише лісний масив у дикій 
природі, а й окремі дерева в містах (прим. видавця). 
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в зонах промислової вирубки, де немає маленьких лісопилок. 

Ці вирубки зазвичай ведуть великі, багатонаціональні 

корпорації, які спустошують землю і їдуть геть собі далі, . . . 
кидаючи мІсцевих напризволяще - мІсцева економІка 

ледь животіє, коли всі більші дерева вирубані і пасовиська 

залишаються незахищеними. 

Такі великі цвяхи і 
кувалда використову
ються для шипування 
дуже великих дерев. 
Зазвичай використо:.. 
вуютЬСЯ МеНШl цвяхи, 

які можна забити 
простим важким 

молотком 

Я очікую заперечень щодо методу шипування. «Зауваж

те, - може сказати хтось, - мета забивання цвяхів полягає 

в тому, щоб врятувати їх від вирубки. Але чи добре те, 

що дерево руйнує обладнання заводу? Це занадто пізній 

порятунок дерева, чи не так?>> Відповіддю на це є те, що 

сенс забивання цвяхів полягає в його довготерміновому 

стримувальному ефекті. Якщо в достатню кількість дерев 

забиті цвяхи, врешті-решт головорізи в залах засідань 
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компанії разом з їх лакеями, що носять уніформу служби 

лісу, затямлять собі, що вирубка дерев в небагатьох диких 

областях є надто вартісною. І оскільки прибуток - це мета 

гри, вони двічі подумають - рубати чи ні. У багатьох 

випадках люди забивали цвяхи в певній області і потім 

посилали (анонімне!) попередження владі. 

Якщо це зроблено раніше, ніж ділянку лісу було продано 

(про продаж ділЯнок Служба лісу знає на роки наперед, але 

фактичний продаж компанії - це остання стадія процесу), 

то продаж може бути спокійно скасовано. У разі, коли ді

лянка вже була продана до забивання цвяхів, все ж таки 

можливо було зупинити вирубку, хоча це й займало багато 

часу. Якщо це відбувалося досить часто, то не могло завдати 

серйозних збитків, особливо федеральному бюджету. 

Ми опишемо кілька методів забивання цвяхів в дерева, 

розглянемо, «КОЛИ» і «Де» можна забивати цвяхи, й опишемо 

цей процес фактично. 

Забивання цвяхів у дерево ніколи не можна робити по

одинці. Крім особи чи осіб, які фактично забивають цвяхи, 

щонайменше ще одна особа має спостерігати за тим, що 

відбувається довкола. За перших ознак появи поблизу 

інших людей, забивання цвяхів треба припинити, а група 

має спокійно піти геть. Група повинна працювати якомога 

тихіше і дотримуватися всіх рекомендованих заходів без-. . 
пеки щодо одягу, взуття та ІнструментІв. 

Забивати цвяхи набагато легше вдень, аніж вночі. Якщо 

група забиває цвяхи у віддаленій і глухий місцевості та 

дотримується всіх заходів безпеки, немає жодної причини, 

через яку вони не можуть діяти вдень. Звичайно ж, вдень 

легше стикнутися в лісі з іншими людьми, але будь-яку 

діяльність в лісі вночі, якщо їі виявлять, будуть автоматично 

вважати підозрілою. Бажано не робити цього поблизу доріг, 

як і не перемовлятися при цьому. 
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Категорично не можна працювати під час сезону по

лювання (це є дуже небезпечний час для перебування 

в лісі, особливо на державних землях), а також тоді, кол~ 

є ймовірність зустрітися в лісі з сезонними робітниками, 

з персоналом служби лісу, покупцями ділянки тощо. Краще, 

якщо ви заздалегідь знаєте, де вони можуть перебувати. 

Якщо у вас є свої люди в службі - це прекрасно, але ви 

можете набагато безпечніше набути цю інформацію з влас

ного тривалого спостереження, з ретельного вивчення своєї 

місцевості. Ці групи відвідують одну й ту ж саму ділянку 

лісу впродовж кількох тижнів, часто вони навіть живуть на 

цих територіях у бараках або наметах. Інший тип людей, 

з якими ви можете зіткнутися в лісі, особливо якщо ви 

дієте на території, яка вже виставлена на продаж, - це 

представники компаній-продавців. Само собою зрозуміло, 

що найгірше, що може статися з вами,- це потрапити до 

їхніх рук. Намагайтеся уникати цього. 

КОЛИ ЗАБИВАЮТЬСЯ ЦВЯХИ 

Загальне правило, коли забивати цвяхи, радить: «Якомо

га раніше!» Якщо чекатимете, поки ділянку буде продано, то 

може виникнути велика ймовірність при забиванні цвяхів 

потрапити до рук влади. Натомість якщо цвяхи були забиті 

за кілька років до продажу, природа мала час замаскувати 

роботу захисників, покривши П корою. Звичайно, якщо 

чиновники вже визначили кордони області продажу чи, . . . 
можливо, навІть позначили окремІ дерева, якІ мають 

бути вирубані, то нападник знає, де точно працюватиме 

екозахисник. Однак, якщо логічно міркувати, то можна 

спрогнозувати, які ділянки в майбутньому можуть бути 

продані. Мало того, служба лісу знає, що буде продаватися 

за п'ять років до дати продажу, і за 50 років існування 
подібного планування чиновники вже визначили всі «КО-
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мерційні» ділянки в кожному національному лісі, що явно 

підтверджує, що вони мають намір рано чи пізно знищити 

майже все. 

Оскільки читати цю статтю можуть багато захисників 

природи, їм буде корисно отримати елементарні знання про 

маркування. На жаль, насправді немає жодної однорідної 

системи, і методи можуть змінюватися час від часу. Іноді 

маркування робиться за допомогою розпилення фарби, 

іноді за допомогою мощення плит (або мощення плит 

і фарбою) і використовується, щоб позначити кордони 

області («одиниці», в межах якої проводитиметься вирубка). 

Один колір використовується, щоб позначити периметр, 

інший колір- щоб позначити окремі дерева, які будуть 

вирубані в межах «одиниці». Але зазвичай позначається 

тільки периметр, в межах якого повинна проводитися 

вирубка. В межах цього периметру зазвичай продається 

кілька «одиниць». Вони можуть бути розташовані як далеко, 

так і близько одна від одної. Також на деяких деревах ви 

можете побачити намальовані номери. Це номери одиниці. 

В даний час використовують червону або помаранчеву 

фарбу, щоб відзнаЧИТИ КОрДОНИ «ОДИНИЦі», і ЖОВТУ або 

синю фарбу, щоб відзначити дерева в межах одиниць, які 

повинні бути вирубані. Дерева, які будуть вирубані, іноді 

позначаються «Х», а іноді тільки горизонтальною лінією. 

Не забувайте зони, в яких більшість дерев не позначено, 

тому що пофарбованими можуть бути навпаки дерева, яких 

не зрубуватимуть. Через численні відмінності в методах 

маркування, бажано знати систему, що використовується 

в нашій області. 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ЗАБИВАННs:І ЦВs:ІХІВ 

Основний метод забивання цвяхами полягає у викорис

танні великого молотка і безлічі великих цвяхів. Молоток 
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має бути досить великим, адже важко вбити великі цвяхи 

в дерево звичайним теслярським молотком. Найліпший 

тип молотка - це кувалда з насадкою, що важить 2,5 або 
3 фунти. Що стосується цвяхів, то вони мають бути досить 
великими, але потрібно мати на увазі - що більші цвяхи, 

то більше часу та енергії потрібно, щоб їх вбити. Можливо, 

ідеальним розміром буде цвях завдовжки 150 мм- най

більший «звичайний» цвях, доступний для придбання 

в більшості магазинів. Дуже великі цвяхи корисні лише 

в деяких випадках - наприклад, коли дерева занадто 

великі. Також до основного набору для забивання цвяхів 

має бути додано кілька маленьких болторізних верстатів. 
Необхідно тільки відірвати головки цвяхів. Причина, через 

яку необхідно додавати ці інструменти, та, що в деяких 

випадках лісоруби посилали команди в ліс з металевими 

детекторами, які видаляли цвяхи, де це було можливо. 

Видалення голівок цвяхів (при забиванні їх майже повністю 

в дерево) має звести подібні зусилля нанівець3 • 

Шипувати дерева найкраще о теплій порі року. Шипу

вати їх взимку, коли деревина промерзла на морозі,- дуже 

важко. Цвяхи, що забиваються в дерева, особливо в дуб, 

гнуться. При забиванні цвяхів потрібно використовувати 

великі, важкі молотки. Аби було менше шуму - застосовуй

те текстолітовий молоток, або, ще краще, шуруповерт. Тоді 

шипувати дерева буде швидше, тихіше і легше. Щоправда, 

акумулятор швидко розряджається, тож потрібно мати 

кілька запасних. На одне дерево обхватом 1,5 м йде 80-100 
цвяхів завдовжки 15 см і 15-20 хвилин. Цвяхи забивають-

З Для добивання можна застосовувати стамеску або добійник (nрим. видавця). 
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ся під кутом 45° і в шаховому порядку. Оголошення про . . . . 
затипованІ дерева на аркушІ паперу крІпиться на деревІ 

скотчем. 

Практично без шкоди можна шипувати листяні породи 

дерев і сосну. Ялина від шипування хворіє. Однак якщо 

альтернативою може бути їі вирубка, то краще вже ялину 

шипувати і врятувати їі від загибелі. Шипувати дерево 

потрібно від коренів і до 2-х метрів заввишки, інакше 

можуть спиляти його біля землі або на висоті людського 

зросту. 

3 метою маскування можна зробити кілька шпаківень 
і ходити шипувати дерева разом із ними. У будь-якому 

разі матимете «залізне» алібі - ми прибиваємо будиночки 

для пернатих (кажанів). В містах шипувати потрібно всі 

відведені під вирубку дерева, а в лісі - забивати цвяхи 

в дерева в гущавині лісу, а не по краю (якщо планується 

незаконна вирубка), оскільки рубають всередині, залиша

ючи краї незайманими. 

*Щоб повністю забити цвях у дерево, необхідно відір

вати голівку болторізпими верстатами. Тоді такий 

цвях лег ко входить у дерево. Пам'ятайте, що багато 

часу та коштів Лісова служба витрачає на цей метод 

збереженІtЯ дерев і збереженІlЯ дикої природи. 

Не можна недооцінювати важливість видалення голівки 

цвяха. Ми чули принаймні про один випадок, коли Служба 

лісу через те, що цвяхи були позбавлені голівок, нездатна 

була їх видалити. Хоча вони публічно повідомили, що ви

далили всі цвяхи, продаж було зірвано. Що в більше число 

дерев вбито цвяхи, то більшою є ефективність цієї акції. 

Щоб зірвати продаж ділянки, треба забити цвяхи в кілька 

сотень дерев. У Британській Колумбії противники вирубки 

діяли активно і забили цвяхи аж у тисячу дерев. Але щоб 

бути ефективним, забивання цвяхів не обов' язково має бути 
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настільки масштабним. Треба тільки робити це постійно 

в міру росту дерев. Цвяхи необхідно забивати в різні місця 

стовбура вище коренів і далі вгору по стовбуру - бажано 

якнайвище. Є причини для цього. Адже цвяхи, які розташо

вані високо і забиті на різних рівнях, важче виявити. Існує 

безліч способів розмістити цвяхи високо. Якщо це можливо, 

треба використовувати спеціальні пристосування у вигляді 

ременя та кішок. Можна користуватися альпіністським 

спорядженням або драбиною. Також можна забиратися 

на плечі один одному. У регіонах із рясними снігопадами 

можна забивати цвяхи взимку, використовуючи лижі або 

СНІГОСТУПИ. 

Необхідно зробити певні зусилля, щоби приховати сліди 

своєї діяльності. Добре, коли цвяхи в дерева забиті за кілька 

років до планованого продажу, одразу, як стало відомо про 

нього. Це дає природі можливість приховати ознаки заби

вання цвяхів за допомогою нашарування нової кори. Тож 

помітити цвяхи в корі неможливо. Коли настає час продажу, 

треба попередити, що в дерева вбиті цвяхи і що змінити вже 

нічого неможливо. Однак у багатьох випадках немає часу 

для того, щоб замести сліди. Єдине, що можна зробити, це 

видалити голівку цвяха або розташувати його так, щоб він 

був закритий корою. Також можна використовувати цвях 

коричневого кольору, щоб він зливався з корою. Слід мати 

на увазі, що метод шипування дерев більш ефективний 

в лісі. У містах шипування не завжди рятує дерево, позаяк 

пильщики іноді підганяють до дерев вишки і починають 

пиляти дерево зверху, де немає вбитих цвяхів. 

* Вудьте обережні, купуючи велику кількість цвяхів. 
Хоча цвяхи є звичайнісіньким побутовим предметом 
і використовуються повсюдно, вони можуть стати 

непрямим доказом. Тому нерозва:ж:ливо купувати іх там, 

де вас добре знають чи можуть запам'ятати. 
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* Захист великих і старих дерев може бути особливо 
ефективним. Їхня деревина коштує дорого, і вони виру
буються найчастіше. Важкий молоток, який можна 

взяти обома руками, може стати найбільш ефективним 
інструментом. Його іноді можна знайти викинутим 
у контейнер для сміття. 

*Деякі лісоруби, як відомо, шукали цвяхи, посилаючи 

команди з металевими детекторами в ліс, тому необ
хідні обманні маневри. Один із таких маневрів полягає 
в забиванні великої кількості дрібних цвяхів. Маленькі 
цвяхи можна забити швидше і тихіше, і, якщо вони добре 
заховані, тільки дуже досвідчена команда з хорошим 
металевим детектором здатна відрізнити іх від великих 
цвяхtв. 

* Забиваючи цвяхи, віддавайте перевагу деревам, які 
стоять на початку ділянки, оскільки невдалий початок 
вирубки може призвести до відмови від контракту. 

*Для додаткового ефекту об'єднайте великі та ма

ленькі цвяхи. Використовуйте тільки один великий цвях 
для одного дерева, але маленькі можна забити в декількох 

місцях. Це створить додатковий захист для дерева. 
Металевий детектор не може відрізнити великі цвяхи 

від маленьких. 

* Тип дерева визначає розмір цвяхів і необхідність від
ривати голівку перед забиванням. Сосни й кедри відносно 
м'які, тому в іх деревину лег ко вбити майже будь-який 

цвях. Тиси набагато твердіші, а старі дерева особливо 
тверді. Проекспериментуйте з різними типами дерев 

вашої місцевості. 

ЗАХИСТ ПЕЧЕР ВІД ТУРИСТІВ 

Печери є унікальними об'єктами дикої природи. В них 

зберігається оригінальні геологічні утворення, рідкісний 
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світ мікроорганізмів, в них живуть занесені в Червону 

книгу кажани. Крім того, в них нерідко можна побачити 

наскальні малюнки древніх людей. 

Відвідування туристами печер завжди несе загибель 

їм і печерній фауні. Особливо небезпечний турист восени 

та взимку, коли в печери на зимівлю збираються тисячі 

кажанів. Туристи їх турбують, через що тваринки гинуть. 

Щоби захистити печери від людей, треба заварювати 

входи до них залізними Гратами, або встановлювати їх 

хоча би на осінньо-зимовий період. 

ВИСМИКУЙТЕ КІЛКИІ 

Широковідомий письменник якось порадив: завжди 

висмикуйте кілочки. Безсумнівно, павиривати кілочки на 

природі хочеться дедалі сильніше. У деяких районах висми

кування кілочків, здається, стає повальним захопленням -
на превеликий жаль, Лісової служби та інших мучителів 

3емлі. Цікаво, що це справа рук не лише радикальних 

захисників навколишнього середовища. Мисливці старого 

гарту, розгнівані через вторгнення доріг в їхні улюблені 

мисливські угіддя, теж роблять так. 

На жаль, висмикування кілочків здебільшого носить 

спорадичний характер. Кілька кілочків висмикуються тут, 

кілька там, в той час як більшість із них, що позначають 

даний споруджуваний об'єкт, залишаються незрушеними. 

Це, безперечно, дратує агенцію або корпорацію, яка вбила 

ц1 кІлочки, але навряд чи завдає разючого удару по планах 

наступу на дику природу. Тож як засіб зігнати свій гнів 

такий вид діяльності можна зрозуміти і пробачити, але 

як засіб, що може зупинити або серйозно уповільнити 

індустріальну машину, він навряд чи ефективний. У той 
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же час, якщо витягувати кілочки систематично, то з'яв

ляється деякий стримуючий фактор. Врешті-решт він, 

звісно, не зупинить проект, але відтягне його реалізацію 

і збільшить вартість. Застосовуваний у багатьох місцях 

сукупний ефект відтяжок і збільшення вартості (через 

необхідність повторних геодезичних зйомок) майже напевно 

знизить загальну кількість знову споруджуваних об'єктів. 

А цінність зупинки навіть одного проекту «розвитку» дикої 

природи величезна. 

Коли нам зустрічаються кілочки в бездорожній місцевості, 

то більш ніж ймовірно, що вони позначають плановану 

дорогу. Дороги - це зазвичай перший крок в будь-якому 

серйозному плані. Якщо дорога вже є, то черга за безліччю 

інших халеп. Надуманими приводами для будівництва 

доріг може служити маса речей: лісозаготівля, гірничий 

видобуток, пошуки нафти і газу, навіть так звана «зона 

відновлення» або пожежна безпека. Хоча цей список 

заснований на особистому досвіді боротьби з дорожнім 

будівництвом при лісозаготівлях, основні принципи можуrь 

бути перенесені й на інші типи дорожнього будівництва. 

Початкові етапи планування доріг проходять у кабінетах 

бюрократів. Припустімо, що якийсь лісничий хотів би спла

нувати дорогу до якихось вирубок. Він бере топографічну 

мапу і малює лінію там, де, на його думку, має проходити 

дорога. Потім команда геодезистів (зазвичай дві особи) 

йде в поле і відзначає кілочками чи прапорцями лінію. 

Після того як маршрут грубо позначений, більш rрунтовна 

дослідницька група, яка зазвичай складається з 3-5 осіб, 
посилається в поле. Група має зібрати і зафіксувати всі 

дані, необхідні для проектування дороги. Далі ці дані 

використовуватимуться для визначення вартості спору

дження, тож функція збору інформації дослідницькою 

групою надзвичайно важлива. 
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У міру того, як члени дослідницької групи рухаються . . . . . 
вщ пункту до пункту, вони знІмають первІсну ЛІНІЮ пра-

порців (які часто розташовані на певній відстані від нової 

осьової лінії), замінюючи їх на нові, що розміщуються 

зазвичай нагорі кожного пункту. Крім того, самі кілочки 

часто обмотуються прапорцями, щоб зробити їх більш 

помітними. Паралельно розміщуються і додаткові кілочки, 

що показують зону, яка повинна бути очищена від дерев 

та іншої рослинності до того, як розпочнеться будівництво. 

Якщо дочекатися цього етапу, то для того, щоб зірвати 

проект, доведеться виконати втричі більше роботи, ніж це 

було необхідно раніше. . 

Розумно організована діяльність із висмикування кілків 

вимагає не лише їхнього вилучення із землі, а й переміщен

ня всіх інших знаків. Не залишайте жодних підказок, які 

могли б полегшити майбутню роботу установникам кілочків. 

Варто з собою носити рюкзак або сумку для кілочків - вони 

дуже швидко накопичуються. Насправді одна людина не 

може винести кілочки, зібрані з пари кілометрів планова

ної дороги. Якщо дозволяють умови, висмикнуті кілочки 

можна періодично спалювати. Якщо це неможливо, їх треба 

ховати досить далеко від лінії дороги, бажано попередньо 

зламавши. Хоча огидні прапорці й не знищують природи, 

все ж таки не варто їх у себе зберігати, краще - спалити. 

Навряд чи ви хочете, щоб їх виявили у вас. 

Необхідно зазначити, що дороги можуть бути побудовані 

й без ретельно встановлених прапорців. Раніше багато 

доріг прокладалися бульдозером, водій якого просто до

тримувався позначеної осьової лінії. Навіть сьогодні іноді 

дороги будують взагалі без розмітки кілочками - наочним 

прикладом є грубі дороги, проведені до невеликих копалень. 

Однак за нинішніх промислових методів вирубування лісу 

подібні дороги просто неможливі. 



51 

Таким чином, ретельно проведена робота з висмику-. . . 
вання кІлочкІв означає, що чергова дослІдницька група 

повинна буде почати все заново. Можливо, їм не доведеться . . 
повторити все вІд самого початку, оскІльки дещо може 

бути використано із записів попередників. Але і в цьому 

разі розмір додаткової роботи може бути значним. Позаяк 

у багатьох регіонах установка кілочків може проводитися 

тільки впродовж кількох місяців, їх висмикування запросто 

може перенести будівництво щонайменше на наступний рік. 

*Кілька простих запобіжних заходів буде досить, щоб 

звести нанівець зусилля шляховиків. Якщо ви плануєте 

висмикувати кілочки, дотримуйтесь таких правил: 

* під час роботи використовуйте дешеві матерчаті 
рукавички; 

* тільки-но ви висмикнули кілочок, одразу ховайте 
його в пластиковий мішок для сміття; 

* не торкайтеся одягу рукавичками або кілочками; 
* перед тим, як піти з території, сховайте рукави

чки, кілочки і мішок (мішки) для сміття та.м, де їх не 

знайдуть; 

* переконайтеся, що ніде не залишилося відбитків 
пальців - будьте особливо пильні з мішком для сміття. 

-EI=I,IІ•Jjli'J!Їlm:mmrм.J:I''••І 
Мабуть найбільшої шкоди природі заподіяла індустрія 

тваринництва. На догоду тваринникам повсюдно продов

жують знищуватися вовки й ведмеді. Гірського лева, рись, 

чорного ведмедя й койота ловили капканами та труїли 

доти, доки їхні популяції стали не більше ніж тінню. Через 

витоптування пасовищ трагічно зменшилася кількість 
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лосів, оленів, бізонів. На більшості західних територій 

річкова й узбережна рослинність деградувала майже до 

незворотного ступеня (втім, на сході ситуація ненабагато 
краща). Витоптування земель коровами й вівцями докорінно 

змінило природні рослинні угруповання, що призвело 

до виникнення чужого, непритаманного цій місцевості 

травостою, придатного лише для свійської худоби. Великі 
рівнини зазнали ерозії, найкращі rрунти практично зме

тені. У безлісних районах велика частина побудованого на 

громадських землях - дороги, огорожі, вітряки, трубопро-. . . . . 
води - Існує лише в Інтересах юлькох успІшних власникІв 

ранчо. Величезні простори південного заходу могли би 
залишитися дикими, якби не були віддані тваринникам. 

І всюди власники ферм - це галасливі люди, войовничо . . 
налаштованІ проти захисту довкІлля. 

Пасовищне тваринництво вразливе з двох причин: 

1. Місця, які найбільше підходять для пасовищ, зазвичай 
віддалені, розташовані у важкодоступній місцевості та 

рідко відвідувані; 

2. Деякі з найбільш ефективних методів побудовані 
з розрахунком на неміцну фінансову базу господарств, де 
втрати від таких дій зможуть зменшити проблему поши

рення пасовищ. 

«Екозахисні» операції можуть включати таке: 

1. Перерізування парканів та огорож; 
2. Пошкодження системи водопостачання; 
3. Шипування доріг. 
Шипування доріг, а також інші методи боротьби, що 

обговорюються в цій книзі, цілком можна застосувати 

і проти розширення пасовищ. Нинішні скотарі розпещені 

та віддають перевагу автівці перед конем. Позбавивши їх 

коліс, ви закриєте їм доступ до того району, який ви хочете 

захистити. Будьте винахідливими! 
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ВОДОПОСТАЧАННЯ 

У посушливих областях пасовищне скотарство залежить 

від водопостачання. Це означає, що випас худоби тут прямо 

залежить від наявності води. Трапляється, що надійних 

природних джерел води немає на багато кілометрів довкола. 

Щоб виправити становище, будуються трубопроводи або 

буряться артезіанські свердловини. Ці інженерні споруди 

дуже вразливі. Кишеньковий ніж легко перерізає пластикові 

труби, які зазвичай застосовуються в таких водогонах. Для 

їх псування можна також використовувати молоток, цвяхи, 

якими пробивають отвори в металевих баках з водою або 

зрешечують лотки. Великі металеві ємності можна успішно 

продірявити з нарізної рушниці під час мисливського сезону 

(треба тільки подбати про те, щоб шум не зашкодив вашій 

безпеці). Але ми б все ж таки не радили такого робити, 

позаяк балістична експертиза може визначити, що кулі 

випущені саме з вашої рушниці. 

І 

ЯК ПЕРЕРІЗАТИ ЗАГОРОЖІ 

Загорожі - ось що зробив Захід покірним скотарям. 

Вони перекрили шляхи лосів, оленів-вапіті та інших диких 

тварин. Вони знищили відчуття вільного простору, пере

творили природу на коров'ячі пасовища, надали їй вигляд 

приватної власності. Загорожі досить дорого коштують, 

тож «робота» з ними є основним засобом запобігання появи 

нових пасовищ і витоптування рослинності. 

Найкращий інструмент для перерізування загорож -
спеціальні ножиці для дроту. Вони виглядають як великі 

кусачки, і їх можна придбати в більшості господарських 

магазинів. Їх можна використовувати як універсальний ін
струмент - не лише для того, щоб перерізати і згинати дріт, 

а й замість молотка забивати ними щось або висмикувати 
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скоби. Більшість загорож виготовлені з колючого дроту або 

дротяної сітки. Подібними ножицями-кусачками можна 

легко перерізати й ті, й інші. 

Однак не варто перерізати будь-яку загорожу. У деяких 

випадках загородження - це найкращий друг природи. 

Ви ж не хочете, щоб через прорізані вами проходи корови 

чи вівці перебралися звитоптаних ділянок на незаймані. 

Небезпечно перерізати загорожі вздовж шосе. В аваріях 

при зіткненні з тваринами щорічно гине багато людей. 

Тож дайте спокій загорожам вздовж шосе. Спочатку добре 

зважте, до чого можуть призвести ваші дії, а потім вже 

р1жте. 

Коли ж ви визначили підходящу для понівечення за

горожу, ретельно виберіть час для цієї акції. Уникайте 

мисливського сезону. В цей час в полях буває вештається 

забагато усіляких гультяїв- мисливців, єгерів, а також 

скотарів, що стежать, щоб не підетрелили їхніх корів 

і т.д. Виберіть такий час, коли тварини відігнані на інші 

пасовища. Вам підходить ніч в період щербатого місяця, 

а також погана погода (остерігайтеся блискавок - дротяні 

паркани притягують їх). 

ПЕРЕРІЗАЙТЕ ЗАГОРОЖІ! 

Коли перерізаєте загорожу, рухайтеся вздовж неї в одно

му напрямку. Не вертайтеся назад. Ви можете натрапити 

на тих, хто вас переслідує. Частіше перевіряйте, чи все 

спокійно позаду - ви залишаєте після себе занадто вираз

ний слід. Щоб стежити за округою, корисно скористатися 

біноклем. Завершивши роботу, не залишайте слідів, які 

можуть привести до вашого будинку, табору або машини. 

Завчасно підготуйте шляхи відходу і не баріться. Спритно 

робіть свою справу і йдіть мерщій геть. 
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Ви можете перерізати близько кілометра загорожі за 

годину. Розрізайте кожен проліт дроту між стовпами, 

натомість не псуйте самі стовпи. Вони знадобляться, коли 

паркан будуть відновлювати і тоді не доведеться рубати 

на стовпи нові дерева. Зверніть увагу на наріжні стовпи -
невід'ємну частину загорожі. Вони надають жорсткості 

і підтримують безперервну лінію. Замість розрізати дріт між 

кожною парою стовпів, ви можете навмання розрізати дріт 
. . . 

в окремих мІсцях огорожІ- все одно весь дрІт доведеться 

натягувати заново. 
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Активісти із Запорізької області щорічно руйнують . . . . . 
загати, якІ зводять мІсцевІ жителІ на малих рІчках з метою 

перегону худоби чи митrя машин. Під час весняного паводка 

вони проробляють в загатах незначні вертикальні шпарини, 
після чого загати благополучно руйнує вода, що ринула 

в ЦІ шпарини. 

Дуже часто в різних регіонах місцеві жителі розкопують . . 
степовІ схили, створюючи з них штучнІ тераси, завозять на 

них чорнозем і влаштовують на цих терасах несанкціоно

вані городи. З цим можна боротися шляхом «зчісування» 

бортів терас звичайної лопатою. Краще, коли це роблять 

кілька людей. Після руйнування борту перша ж злива змиє 

принесений шар чорнозему з тераси. Завдяки властивості 

самовідновлення степів, з часом на місці знищеної тераси . . 
ВІДНОВИТЬСЯ СТеПОВа рОСЛИННІСТЬ. 

Аби саботунати осушення боліт, в русло осушувальних . . 
каналІв можна скидати хмиз І землю, що призведе до пара-

лізації течії. Далі Природа самостійно вирішить проблему: 

стіни каналів обрушаться і частково заповнять русло, на 

місці канwіу проросте болотна рослинність. Така методика 

застосовувалася Карпатським Екоклубом «Рутенія» для 

порятунку унікального високогірного сфагнового болота. 

Найкращі «екотажники» в цьому плані - бобри. Вони 

ставлять загати в осушувальних каналах, призводячи їх 

до непридатностІ. 
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У водоохоронних зонах, де заборонене будь-яке будів
ництво і видобуток корисних копалин, в даний час дуже 

широко відбувається незаконний видобуток піску, гравію, 

глини, ведуться гідронамиви, будуються дачі багатих людей 

і розважальні заклади. Влада, як правило, нічого не робить 

і не реагує на скарги громадян та громадських екологіч

них організацій. Кримінальні структури, що незаконно 

видобувають пісок, вбивають екологічних активістів, які 

вимагають зупинити розграбування природних багатств. 

Так, 26 травня 2009 року в Києві був убитий Олександр 
Гончаров, захисник заказника Жуків острів, який боровся 

з незаконним видобутком піску. Тому немає іншого виходу, 

як блокувати заїзд машин, ламати землерийну техніку. 
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Армія руйнівників природи пересувається по дорогах 
на автомобілях та інших самохідних механізмах. До рог u 
будують для лісозаготівель, розвідки і видобутку корис

них копалин, газо-і нафтовидобутку, для «уnравлінНЯ>> 

пасовищами, будівництва ліній електропередач і гребель, 

розбудови гірськолижних курортів тощо. Мисливці, що 
ставлять капкани, браконьєри, вандали, які розкопують 

археологічні пам 'ятник:и, старателі, сейсмічні команди 
та інший «авангард>> індустріального руйнування при

роди пересуваються по fрунтових дорогах і пересіченій 
місцевості чотириколісним транспортом. Крім них ще 

існують ск:а;исені любителі їзди по бездоріжжю на джи

пах, всюдиходах, потужних ванта;исівк:ах, мотоциклах, 
квадроциклах і бозна ще на чому. Вони шматують землю, 

залишаючи на ній незагойні рани - візитні картки свого 

божевілля. 

Однак:, зупинити їх, захистити від них природу не 
так: вже й важко, якщо почати серйозний наступ на 

дорожню мережу. У них просто не вистачить грошей, 

щоб будувати і постійно рем,онтувати дорог u у віддалених 
мzсцевостях. 

Автомобілі - як: на дорогах, так: і поза ними - дуже 

вразливі. Якщо вони в 'їхали куди не слід, і:м просто треба 

проколоти шини. Найпростішими засобами і мето

дами, які обговорюються в цьому розділі, ек:озахисник: 
може чітко визначити межі «закритої зони>> і успішно 

охороняти її від в торг нення непроханих гостей. Дві 

бездорожні території розділяє путівець? Перекрийте 

його. Дороги, як: ліани, обплели з усіх боків ділянку дикої 

природи? Перекрийте і:Х. Лісова служба прокладає дорогу 
для лісозаготівель в незайманому лісі? Перекрийте її. 
Геологи, сейсмографи, дослідники, мисливці, браконьєри 

зібралися в торг нутися на вашу територію? Виведіть їх 

транспорт з ладу. Якісь «тиnи>> на своіх квадроциклах 
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руйнують дикий каньйон, безлюдпе узбережжя або долину? 

Проколіть і:м всі шипи і нехай забираються геть! 

Транспорт - найбільш вразлива частина індустрі

альної інфраструктури. Екозахиспик без зайвих витрат 

і без небезпеки для себе та інших може досягти значного 

ефекту і врятувати недоторкапий природпий куточок. 

ШИПУВАННЯ ДОРІГ 

Шипування доріг необхідно здійснювати, аби завадити . . 
завезенню смІття машинами в ЛІС, вивезенню незаконно 

зрубаного лісу, заїзду автотранспорту насамперед відпо

чивальників на заповідні території, проїзду браконьєрів, 

любителів їздити по дикій природі на джипах. Сучасний 

варіант в'єтнамської «Пуньї» (загостреною бамбукової 

палички) дозволяє надійно перекрити rрунтові дороги. 

Зрізаний під кутом або заточений металевий стержень, 

встромлений в дорожню колію, проштрикне шини, але не 

заподіє шкоди людині. Стержень діаметром близько 1 см, 
який виступає всього на 4-5 см над землею, не настільки 
гострий, щоб проткнути підошву черевика під важкістю 

людини, але шини важкого автомобіля він проб'є. 3 таким 
«помічником» ви позбудетеся проблем їзди бездоріжжям 

і зробите лісозаготівлі або гірничий видобуток невигідними. 

Заважаючи таким чином дослідницькій або розвіду

вальній партії, ви можете «переконати» корпорації не 

продовжувати гірничий видобуток або бурильні роботи. 

Цей спосіб має велике застосування, оскільки майже кожне 

підприємство потребує доріг. 

Ви можете в дуже короткий час поодинці поставити всі 

загородження. Не залучаючи нікого на допомогу, ви можете 

бути спокійні, що вас ніхто не «закладе». Душевний спокій 

важить більше, ніж підбадьорювання компаньйона. 
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Оскільки кілочки можуть бути поставлені швидко й легко, 

ймовірність бути поміченим і впізнаним майже виключена, 

якщо вами будуть вжиті бодай мінімальні запобіжні заходи. 
Немає підстав думати, що вам це зробити не до снаги, . . . . . 
навІть якщо ви нІколи не тримали в руках ІнструментІв І не 

купували будматеріалів. Вам просто треба дотримуватись 

наших порад. 

ВІБІР МАТЕРІАЛУ 

Підійде будь-який шматок твердого металу, який може 

бути загострений і «загнаний» в дорогу. Для зручності та 

економії ми рекомендуємо металевий пруток діаметром 

1-1,5 см, що використовується для армування бетону. 
Якщо ви купуєте прутки, попередньо нарізані по довжи

ні, замовте побільше 30-тисантиметрових штифтів, і вам 

залишиться лише загострити один КІнець. 

Якщо ви вирішите відпплювати ножівкою шматочки 

від прутів більшої довжини, то кінці будуть вже досить 

гострими. Наріжте прутки під гострим кутом (принаймні 

45 градусів) через кожні 60 сантиметрів, а потім переріжте 
їх навпіл. Кожен такий кілочок близько 30 см завдовжки 
матиме один гострий і один тупий кінець. Прутки більшої 

довжини важко загнати досить глибоко в каменястий 
rрунт, якщо ж зробити їх трохи коротшими- вони будуть 

хисткими. 

Якщо ви купуєте довгі прутки і розпилюєте їх, вам 

слід пам'ятати, що прутки зазвичай купують в розмірах, 

потрібних для будівництва, і замовляють їх доставку на 

будівництво. Тому вам не варто привертати увагу до себе, 

постійно купуючи велику кількість прутків і полотна для 

ножівки в одному й тому ж самому будівельному магазині 

в місцевості, де «шипування» доріг забирає прибуток у яко

їсь групки ділків. Замовте довжину, яку легко перевозити 
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(і кратну 60 сантиметрам). Коли вибиратимете полотно 
для ножівки, беріть найкраще, оскільки погані й дешеві 

полотна зроблять тільки кілька розрізів, а потім затупляться 

або зламаються. Купуйте якнайдовші полотна, щоб мати 

чималий хід. Це значно полегшує нарізку кілочків. 

ІIWI!t&iltl·' 
Закріпіть один кінець прутка (затисніть або защеміть 

чим-небудь) і покладіть вільний кінець на підставку 

приблизно за 3 сантиметри від того місця, де потрібно 
зробити розпил. Поставте ріжуче полотно пилки під кутом 

45 градусів. Зробіть кілька легких надпилів, поки полотно 
не заглибиться достатньо в пруток і не буде вискакувати 

навсібіч. Трохи попрактикувавшись таким чином, ви змо

жете відпиляти за годину близько дюжини таких стержнів. 

Якщо ви займатиметесь цим у вільний час, до кінця тижня 

їх буде якраз стільки, скільки ви зможете понести. 

ВИГОТОВЛЕННЯ ШАБЛОНУ 

Ви можете виготовити шаблон для того, щоб затискати 

пруток і направляти полотно пилки. Вам буде простіше 

і зручніше працювати. Має сенс використовувати будь

який пристрій типу невеликої коробочки, яка не зменшує 

довжину кілочка. 

l''iІtfli!:\iJI.8iШI-' 
Пальники - це найшвидший спосіб підготовки великої 

кількості стержнів. Навчитися різання з їх допомогою 

(на відміну від зварювання) дуже легко. Необхідно тільки 
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уважно вивчити техніку безпеки при поводженні з газовими 

балонами та обладнанням. За півгодини можна в достатній 

мірі освоїти, як з'єднувати і налагоджувати обладнання, 

щоб нарізати необхідні вам стержні. 

УСТРОМЛЯННЯ СТЕРЖНІВ 

Щоб не затупити гострий кінець стержня, коли ви будете 

встромляти його в землю, зробіть спеціальний пристрій-на

садку. Візьміть дві оцинковані трубки-перехідники вну

трішнім діаметром близько 1 см з одного кінця і 0,5-0,7 см 
з іншого. Крім того, вам знадобляться два ніпелі, просто 

кажучи два шматка труби. Один із них повинен мати різьбу 

на зовнішній стороні на обох кінцях, діаметр близько 1 см 
(відповідний різьбі на перехідниках) і бути завдовжки 

близько 30 см. Довжина іншого перехідника може бути будь
якою (але що коротше, то краще), він повинен мати різьбу 

на одному кінці й діаметр 0,5-0, 7 см (відповідний різьбі на 
перехідниках). Зберіть пристрій таким чином: наверніть на 

30-тисантиметрову трубку обидва перехідники; накрутіть 

трубку меншого діаметру (0,5-0,7 см) на менший кінець 
одного з перехідників, а потім відпиляйте виступаючий 

кінець трубкиврівень з краями. 

Перехідник зі зрізаним ніпелем насувається на гострий 

кінець стержня, а по перехіднику на іншому кінці трубки 

стукають молотком, коли забивають стержень у землю. 

Якщо ви просто насунете шматок трубки зовнішнім ді

аметром 0,5-0, 7 см на гострий стержень, то один кінець 
трубки дуже швидко деформується від ударів, а стержень 

застрягне в іншому кінці. 

Перехідники допомагають зберегти форму трубки і ро

блять цей інструмент довговічним. 
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ДЕ РОЗМІЩУВАТИ 

ДОРОЖНІ ШИПИ 

3 метою досягнення найбільшої ефективності шипування 
за умови безпеки людей пропонуємо кілька порад, де слід 

розміщувати дорожні шипи. 

Уникайте місць, де прокол або розрив шини можуть 

призвести до аварії. Дороги для всюдиходів зі стрімкими, 

глибокими обривами з одного боку - вочевидь небезпечне 

місце. Для встановлення шипів вибирайте рівнину або 

мІсце, де дорога проходить в низинах. 

Вирішіть, де варто шипувати дорогу - на самому П 

початку чи на віддаленій ділянці, і чи не буде занадто . . . 
тяжким покаранням для водІя І пасажирІв плентатись 

багато миль з нізвідки з проколотими шинами або пішки? 

Хоча дорожні шипи дуже важко побачити з автомобіля 

(особливо з потужних вантажівок), вибирайте місце, де вони 

будуть геть зовсім непомітні, це посилить їх ефективність. 

Оберіть місце, де тінь, заглибина в колії, вигин дороги або 

інше природне маскування приховає 5 сантиметрів темного 
стержня, що стирчить над землею. Вибирайте також таке 

місце, де найбільше шансів, що колесо пройде саме по ньо

му. Іноді на дорозі може бути кілька варіантів проїзду. Тож 

щоби перекрити шлях, тут, можливо, знадобиться поставити 

кілька стержнів. Однак можна і схитрувати - вибрати таке 

місце, де колія або природні перешкоди змусять проїхати 

колесо саме там, де один зі стержнів напевно проштрикне 

протектор. Дуже вдалими для цього є броди і калюжі. Звер

ніть увагу на землю, знайдіть раніше залишені машинами 

сліди, щоб визначити, де кожен із ваших шипів заподіє 

максимальної (але не небезпечної) шкоди автомобілям. 

Втикайте стержні тільки там, де машини їдуть з малою 

швидкістю. 
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,dM~IIIWf;t=• 
Цей дешевий пристрій, потрібний для розміщення до

рожніх шипів, легко виготовити. Тут показані різні етапи 

в процесі експлуатації (деталі наведені в тексті). 

Спочатку накрутіть перехідники на ніпель (трубку). По

тім, використовуючи плоскогубці, вкрутіть до краю ніпель 

(зовнішнім діаметром 0,5-0, 7 см) в один із перехідників. 
Нарешті, відпиляйте виступаючий кінець цього ніпеля. 

Ваш пристрій для забивання шипів готовий. 

Розмістіть ваш пристрій на загостреному кінці шипа та 

бийте по ньому молотком, доки не заб'єте шип на потрібну 

глибину. Зверніть увагу на «Гніздо))' що утворилося на кінці 

пристрою з боку меншого ніпеля. 
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* Найкраще проколювати шини там, де машина 
в'їжджає на вашу територію, а не виїжджає з неї. 

*Вам може допомогти вірний товариш. Поки один 

забиває стержні, інший спостерігає за випадковими 

автомобілями та пішоходами. 

* Сталевий пруток дуже дешевий. Шість метрів 
завдовжки він коштував в одпому приміському магазипі 

будівельн,их товарів лише 3,5 долара. Пруток дуже легко 
і швидко пиляється хорошим н,ожовочн,им полотн,ом. Не 

бійтеся взятися за справу - спробуйте. 

*Не залишайте н,а стержн,ях відбитків пальців. Після 

того, як відпиляєте стержпі, зітріть з кожпого з н,их 

відбитки пальців і помістіть іх в матерчатий мішечок 

або упакуйте в рюкзак. Використовуйте рукавички, коли 

встан,овлюєте КlЛочки. 

* Пруток діа;метром мен,ше сан,тиметра теж можн,а 
використовувати для шипів. Він, дешевше (80 цептів за 
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З-метровий пруток діаметром 0,9 см), легшепиляється 
і його легше переносити. Ефект від нього буде той самий, . . . . 
якщо, зв1.спо, вln н,е «зустрlnеться» з игаптською шипою. 

ЯК ПРОКОЛЮВАТИ ШИНИ 

Колеса автомобіля можуть бути виведені з ладу багатьма 

способами. Виведення з ладу коліс спричиняє незручності 

чи навіть загрозу для водія, не кажучи вже про витрати. 

Є три способи «нейтралізації» коліс: розрізання, дротяні 

їжаки та «шипування» доріг (про яке було вже розказано). 

РОЗРІЗАННЯ 

У явіть собі, що ваш «підшефний» район наводнили ці 

покидьки на всюдиходах, або ви натрапили випадково на 

потужну вантажівку там, де П не має бути. Не гайте час -
швидко розріжте їм всі шини. Особливо дратує водіїв, коли 

розрізані всі чотири шини. Нагадуємо, розрізи на бічній 

частині шини майже неможливо полагодити. А от якщо 

проштрикнути обід колеса, то його ще можна врятувати, 

поставивши латки. Тож вибір за вами. 

Прекрасним інструментом для виконання цієї роботи 

послужить ніж з товстою ручкою і симетрично відточеним 

двосічним лезом (на кшталт стилета). Форма леза не доз-
о о 

волить ножу застрягнути в шинІ, а таким вІстрям можна 

легко проштрикнутиП бічну частину. Цю зброю легко 

носити в кишені (не забудьте обгорнути лезо шматком 

шкіри). І, звичайно ж, один такий інструмент має завжди 

бути в бардачку вашої машини - раптом в ньому виникне 

потреба. Є й інший спосіб проколоти вибрані вами шини -
підкласти під колеса припаркованої автомашини маленькі 

ІІІМаточки дерева, в які вбито багато цвяхів, або ж підкласти 

під них дротяного «ЇЖаКа». Однак, ці методи заберуть більше 
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часу, вони менш надійні і більше підходять для автомобіля, 

що рухається, або ж для ситуацій, коли свист повітря, що 

виходить з проколеної шини, може вас видати. 

Якщо ви помітили, що за вами стежать, то задля забезпе

чення власної безпеки найліпше використовувати «Їжаки». 

Вони також вельми доречні, щоб зупинити транспорт на 

асфальтових дорогах. Дротові «Їжаки» дуже утомливо ро

бити і малоймовірно, що вони зможуть проколоти шину на 

м'якій rрунтовій дорозі. Однак на «другорядних» дороГах 

з твердим покриттям, якщо їх розсипати у великій кількості 

неподалік один від одного, від одного узбіччя до іншого, 

вони можуть спричинити велике сум'яття. Чи не хочете 

проїхатися ввечері до місця початку цих брудних перегонів? 

Щоб приготувати «їжаків», доведеться трохи витратитися 

на газозварювальне обладнання або газозварювальний 

трансформатор щонайменше на 70 ампер. Високовольтні 
трансформатори відповідно дорожчі, але з ними робота 

йде швидше і якість зварювання надійніша. Необхідно 

ретельно ознайомитися з інструкцією з роботи зі зварюваль

ним апаратом і завжди користуватися захисним щитком 

(інтенсивне світло може спричинити опік сітківки ока). 

«Їжаки» виготовляються так: візьміть цвяхи завдовжки 
щонайменше 10 см (що товстіші, то краще, адже шини 
у всюдиходів дуже жорсткі), зріжте голівки цвяхів ножівкою 

або кусачками. Загостріть обидва кінці на наждачному 

колі. Занадто гострі кінці не потрібні, оскільки своєю ва

гою автомобіль все одно втисне цвях в шину, навіть якщо 

той буде й дещо тупий. Зваріть принаймні 3 цвяхи разом 
в різних площинах так, щоб, незалежно від того, як «ЇЖак» 

впаде на землю, гострий кінець все одно опинився б зверху. 
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Два методи виготовлення 
«їжаків»: 

зверху - зварити 

навхрест, Зlг нути и нато

чити; внизу- зварити . . 
cтopOH(J.JW,и, ЗlZ нути l 
наточити . 

А - дорожні шипи; В - насадка для дорожніх шипів; 
С - <<їжаки»; О - ніж для розрізання шин. 
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Щоб зварити їх таким чином, потр1оно затиснути один 

цвях в лещата, тримаючи інший плоскогубцями, а вільною 

рукою керувати електродом. Весь цей процес ускладнюється 

через погану видимість крізь скло захисного щитка. Щоб 

робити «Їжаки» у великих кількостях, потрібно виготовити 

пристрій, який міцно утримував би другий цвях відносно 

до першого під час зварювання. 

Перед тим, як використовувати «ЇЖак» за призначенням, 

побризкайте на нього чорною фарбою, щоб він якнайменше 

вирізнявся за кольором на асфальті. 

Вінцем технології «їжакування» був би автоматичний 

розкидач «їжаків», укріплений на днищі вашої машини 

і керований з кабіни водія. Такий пристрій можна зробити, 

наприклад, з бляшаної коробки, прикріпленої до днища 

автомобіля. Кілька «їжаків» можна було б розсипати од

ночасно, смикнувши за важіль з тросиком (як для замка 

капота), відкриваючи таким чином кришку коробки. 

Спробуйте різні конструкції. 

* Д орожпі шипи й «і"жаки» є неефективними проти . . . 
поганих кросових мотоцикл~в, оскz.льки у них вузьк~ шипи 

(надто маленька мішень). Один із можливих методів 

поколоти шипи мотоциклів - забити безліч цвяхів 

у топкий шматок фанери. Розмістіть фанеру в кожному 

мотоциклетному сліді й присипте її піском або землею 

так, щоб па поверхні виступали лише самі цвяхи. 

* Багато які мотоциклісти - з породи пайбільш нео

тесаних, брутальних і потенційно небезпечних «болвапус 

а.мерикапус>>. 

*Будьте обережні! Н думаю, ви не хочете потрапити 

до рук цих розумово відсталих, або бути запідозреними 

ними в діях проти них. 
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*Дуже просто зробити «їжак», якщо ви проштрик

нете півдюжиною довгих цвяхів м'ячик для гольфу так, 

щоб вони стирчали врізнобіч. Побризкайте па всю кон

струкцію фарбою, що підходить за кольором вибраного 

ва.м,и місця па дорозі. Па.м,'ятайте, що возити з собою 

коробку з усіма цими пристроями небезпечно, вони мо

жуть викликати підозру у якогось поліцейського, якщо . . 
вln, зупинивши вас, навмання вирlшить оглянути машину 

в пошуках відкритої пляшки спиртного, паркотиків або 

крадених речей. 

«ЇЖАКИ» ДЛSJ ВЕЛИКИХ МАШИН 

Щоб пробити шини великих машин на кшталт КамАЗа 

або всюдиходів, необхідні великі «Їжаки». Навряд чи їх 

вдасться приховати на Грунтовій дорозі. В такому випад

ку «суперїжаки» слід ставити на місці броду, під водою. 

Виберіть відомі броди в тих місцях, де машини не мають 

великого вибору маршруту. Якщо є кам'янисте дно, просто 

розмістіть їжаки на дні там, де вода не прозора. Якщо дно 

піщане або глинясте, покладіть «Їжака» на звичайний 

камінь. Бажано встановлювати «їжака» безпосередньо 

перед проїздом великої машини - щоб випадково не 

покололася людина або тварина. А одразу після проїзду 

машини- приберіть його. «Їжаки» також можуть бути 
розміщені й у густих заростях рослин, чагарниках, якщо є 

впевненість, що всюдихід відправиться туди. Можна також 

забити «Їжака» в деревині дерев'яного моста. Проводячи 

масштабне шипування доріг на ділянках дикої природи, 

заповідних територіях слід складати «Карти мінних полів», 

щоб на шипи не потрапляли машини екологів. 
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Металева труба, в 
яку вставляється 

відто-чений елек
трод. Кінець труби 
виходить на 5 СJИ із 
землі та спирається 
на металевий 

квадрат 1 О СJИ х 1 О 
СJИ. Багаторазового 
користування проти 

пасажирського 

автомобіля. 

Шип виготовлюєть
ся з дванадцятої ар
матури z вкопується 
по залізний квадрат 
в землю. Залізний 
квадрат має сторони 
1 О СJИ х 1 О СJИ, він 
приварений до шипа 
і не дає шипу при 
наїзді колеса машини 
перекинутися. Став
ляться в калюжz на 

дорозі. Одноразовий 
спосіб проти джипів . . 
l вантажzвок. 

Дві зварені під кутом 
та відточені скоби на 
дроті, що прикріплений до 
дерева. Завдяки дроту, його 
пружності, скоба після 
наїзду машини відлітає на 
узбіччя дороги, тож водій 
її не знайде. Багаторазо
вого використання проти 

пасажирського автомобіля. 
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Цвях 

Цемент 

Консервна банка 

РУЙНУВАННЯ ДОРІГ 
Закриття доріг в дикій природі дуже важливе для її 

захисту. Таким чином можна завадити псувати природу 

лісозаготівельникам, нафтовикам, мисливцям, «диким» 

туристам. 

Найпростіший спосіб закрити дорогу - розмістити на 

ній дорожні шипи або «Їжаки». Крім того, з цією метою 

можна використовувати (з особливо великим успіхом на 

пішохідних доріжках) завалені дерева або велике каміння, 

валуни. Але це робиться в тому випадку, якщо поруч немає 

місця для об'їзду. Для підняття валупів знадобиться ручна 

або автоматична лебідка, сталеві карабіни, міцні троси. 

Іноді є сенс перекрити дорогу (там, де немає обходів) за 

ДОПОМОГОЮ купи щебню. 
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Але найефективнішим способом є просто видалення 

частини дорожнього полотна. Особливо - на крутому схилі. 

Наприклад, зняти там асфальт. 

Другий варіант - направити на полотно дороги сусід

ній водастік (струмок тощо). Якщо є труба під насипом, П 

треба забити, і тоді вода піде через дорогу, розмиваючи П. 

Особливо дієвим це буде навесні, при таненні снігу і в сезон 

ДОЩІВ. 

Третій варіант - знайти вищий схил біля дороги і «до

помогти» йому «впасти» вниз, на дорогу. Успішно можна 

попрацювати з глиняними і кам'янистими схилами. Тут 

вам допоможе лопата й сапа. Деякі активісти екотажу не 

лише забивають труби під дорогами, а й взагалі витягують 

їх за допомогою лебідки. 

мости 

Особливо вразливі дерев'яні мости. Вони можуть бути 

спалені або зашиповані. Щоб вдало підпалити міст, потрібно 
навалити сухий матеріал (колоди, гілки) на несучі опори 

моста і підпалити його за допомогою бензину. 

КІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ ПОРАД 

Одна-дві акції екотажу з метою перекриття дороги нічого 

не вирішать. Треба завдавати ударів по дорозі в різних 

місцях впродовж тривалого часу. Зробивши для ваших . . . 
опонентІв ремонт дороги дорогим, економІчно невигщним. 

Не забувайте про свою безпеку. Причому, дедалі більше. 



~~® 
ВИВЕДЕННЯ З ЛАдУ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ І ОБЛАдНАННЯ 
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Так вже сталося, що класичні дії екозахисників безпосе

редньо пов 'язані з виведенl-l.ЯМ з ладу бульдозерів та іншої 

дорожньої техніки. Найбільш простий спосіб - засипати. 

цукор або залити цукровий сироп в бензобак або мастиль

ну систему. На жаль, цей спосіб неефективний. Ви всього 

лише засмітите паливний або мастильний фільтри. 

Є набагато більш дієві способи «сnисати» в утиль цих 
. . 

залzзних монстрzв, що несуть загрозу всьому живому. 

Бульдозер - це зброя руйнування. Ane як і у випадку зДа
видом і Голіафом, трохи кмітливості та стрімкість 

дій допоможуть ва..м, перемогти чудовисько. 

Є й геть зовсім вже екстравагантні та витончені 

методи розправи з важкою технікою. Наприклад, ви 

можете розрізати її на дрібнесенькі шматочки ацети

леновим пальником. А можете й га..м,узом засмажити. 

Коли ви підете на подібне нічне полювання, будьте 

вкрай обережні. Власники дорогого устаткування будуть 

не в захваті від несподіваного «технічного обслуговування» 

і змусять поліцію зробити все можливе, щоб знайти 

винних. 

ВИВЕДЕННЯ З ЛАДУ 

АВТОМАШИН 

Як вивести з ладу машину будь-якого типу (мотоцикл, 

автомобіль, вантажівка, важка будівельна техніка): 

1. Заблокуйте замки на дверцятах і замки запалювання 
за допомогою трісок, надійного клею на кшталт «Суперце

менту» або запечатайте їх сирою гумою. 

2. Засипати цукор або заливати сироп у паливні баки або 
мастильні резервуари -марне гаяння часу. У кращому разі 

просто засмітяться фільтри. Радше насипте в бензобак або 
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в мастило жменю-другу піску- це і простіше, і надійніше. 

Крім того, при цьому вам не доведеться носити з собою 

пукор або сироп, що видадуть ваші підступні наміри. 

3. Налийте в бензобак літри три-чотири води або соляного 
розчину. 

4. Насипте бруду, землі, піску, солі або будь-якого іншого 
абразиву в мастильну горловину. Якщо там встановлено 

фільтр (що часто зустрічається у важких машинах), засипте . . 
все це в отвІр для мастильного щупа, а потІм за допомогою 

щупа проштовхнІть у картер. 

5. Залийте в мастильну горловину воду. Кількість води 
залежить від розміру двигуна. Наприклад, для восьмици

ліндрового двигуна потрібно щонайменше 2,5 літра води. 
Води має бути досить для того, щоб мастильний насос качав 

би лише їі. Вода підтримуватиме показники датчика тиску 

«мастила», але двигун при цьому буде мертвий. 

6. Розріжте бічні частини шин. Розрізи на бічній частині 
шин не можна надійно залатати, в той час як розрізи на 

протекторі заклеюються без особливих проблем. 

7. Розбийте бензонасос, водяний насос, голівки клапанів, 
карбюратор, розподільник або ще щось, крім акумулятора 

(це небезпечно для вас) і гальмівної системи (це небезпечно 

для водія). Щоби ваші удари були точними, використовуйте 

кувалду і сталевий брусок. 

8. Налийте води і/або бруду в повітрозабірник (великий 
отвір, розташований зазвичай якраз під повітроочисником). 

Що більше - то краще. 

9. Налийте бензину або іншого палива в мастильний 
резервуар. Це зіпсує мастило, та так, що не зарадить 

і мастильний фільтр. 

10. Налийте в радіатор кислоту з акумулятора або будь
яку іншу кислоту. 
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11. Насипте карборунд або інший абразивний порошок 
(наприклад, пісок) в коробку передач. 

12. Добре йдуть сирі яйця в карбюратор машин. 

ВАЖКЕ УСТАТКУВАННЯ 

Бульдозери, екскаватори, машини для заготівлі лісу є 

найбільшими технічними ворогами дикої природи. Їхня 
поломка - значний збиток для промислової компанії, що 

спеціалізується на розробці природних ресурсів. 

Більшість робіт із поломки машин потрібно проводити 

вночі, озброївшись кишеньковими ліхтариками з червоною 

лінзою. Також треба взяти з собою легкий тканинний 

мішок для інструментів (нейлон може шуміти), черевики 

з плоскими підошвами (щоб не залишати відмітних слідів), 

на черевики слід одягати вовняні шкарпетки, щоб не 

залишати характерних слідів. Також стануть у наго

діодноразовітканиннірукавички,якітребавикинути 

(спалити) одразу після акції. Пластмасова банка стане 

ідеальною для перенесення піску, а пластмасова трубка -
для заливання до баку сиропу. 
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Для важкої дорожньої техніки, оснащеної дизелями: 

1. Розбийте форсунки впорскування палива за допомогою 
кувалди і сталевого бруска. Вони дорогі, і, крім того, їх дуже 
важко вийняти, якщо вони як слід забиті. 

2. Насипте землі, піску або абразивного порошку в ко
робку передач і мастильний бачок гідросистеми. Не псуйте 
гальмову систему! 

3. Переріжте кусачками гідравлічні шланги і трубки. 
Перерізати їх ножем важко, оскільки більшість шлангів 

обплетені сталевою «ниткою». 

4. Розбийте кувалдою 
з' єднання та клапани 
гідросистеми. 

Цікавий ефект може 
бути досягнутий легким 

розчерком на лобовому 

склі. На ньому можна 

зобразити якесь приро

доохоронне гасло. Для 

цього підійде «побідитове 

свердло», яке продається 

в господарських магази

нах. 

Якщо ви зіткнулися 

з автомобілем, який пра

цює на бензині, залийте 
в бензобак солярку. Після 

цієї операції двигун буде 

працювати, але з їздою 

виникнуть серйозні 

проблеми. 

Ще раз нагадую -
не виводьте з ладу 

гальмову систему! 
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*Збагнувши, що повторювапі набіги па стоянки важкої 

будівельної техніки н,е випадкові, деякі компанії почали 

встановлювати в машинах пад двигунами сталеві пли
ти, а також закривати ними пайбільш вразливі місця 

в кабінах і замикати і:Х па павіспі замки. 

* Заклипюваппя замків, описане вище, призведе до 
тривалих простоїв, тому що прибулим робочим далеко 

н,е відразу вдасться приступити до роботи. Серія закли

нювань, якщо вопи будуть повторюватися впродовж 

тривалого часу, змусить компанію шукати дорогі й такі, 

що вимагають зн,ачпих витрат часу, способи охоропи -
додаткову охорону, обгороджені та освітлепі майданчики 
для паркування. Можливо, техпіку взагалі доведеться 

прибирати щоночі. Все це передбачає істотні додаткові 

витрати, які допомагають екозахиспикам домагатися 
успr,ху. 

Дешевий ацетиленовий пальник, призначений для 

художників і любителів майструвати своїми руками, -
підходящий інструмент для того, щоб нарізати зі сталевого 

прута заготовки для дорожніх шипів. Однак, щоб вивести 

з ладу важкі машини або обладнання, необхідні більш 

потужні апарати. Але оскільки застосування потужних паль

ників - це заняття для групи, а не для одинака, додаткові 

витрати на обладнання будуть не такі вже й обтяжливі. 

Де взяти таке обладнання, і як навчитися ним кори

стуватися? Забудьте про магазини госптоварів - йдіть 

в той, де продається все необхідне для зварювання. Там вас 

забезпечать потрібним обладнанням, газовими балонами 

та інструкціями щодо їх застосування. Користуватися 

ацетиленовим пальником дуже просто, але треба твердо 
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дотримуватися певних правил безпеки. Інструкції, які . . 
я читав, досить ретельно розповІдають 1 про те, як кори-

стуватися зварювальною технікою, і про заходи безпеки. 
Єдине зауваження, яке я можу зробити від себе - всі вони 

припускають, що ви працюєте з чистим металом. Якщо ви 

ріжете метал, забруднений мазутом, соляркою або масти

лом, - начувайтесь! У чистому кисні вони «вибухають». 

Весь принцип роботи пальником полягає в тому, що ви 

спалюєте метал потоком кисню - пальне (гази) потрібні 

лише, щоб попередньо натріти метал. Тому кількість металу, 

яку ви можете перерізати, прямо залежить від тієї кількості 

кисню, яку ви можете дозволити собі витратити. Щодо паль

ного - вибирайте тільки ацетилен або пропан. У кожного 

з них свої переваги і вади. Обидва гази дуже ефективні 

для різання. Ацетилен виглядатиме в польових умовах 

менш підозріло, оскільки його можна використовувати 

і для зварювання, але він дорожчий (якщо ви тільки не 

орендуєте балон). Його трохи клопітно перевозити, трохи 
важче подавати в суміші та можна придбати тільки в ма
газинах зварювального устаткування. Пропан дешевший, 

простіший у використанні, його можна придбати майже 
повсюдно. Пропан можна використовувати і для вашої 

похідної плитки, так що звинуватити вас у чомусь буде 

важко. 

Газовий пальник стане вам у пригоді не лише для різан

ня, а й для того, щоб розплавити підшипники, знищити 

гідравлічні клапани, різні з'єднання, зубці шестерень тощо 

(тільки пересвідчіться, що на них немає мастила або соляр

ки). Коротше кажучи, пальник може бути вельми зручним 

інструментом для перетворення дороговартісної машини на 

купу металу. І зробити це (якщо робити з розумом) можна 

швидко, тихо і безпечно. Будь-який метал, що окислюється, 

може бути розрізаний пальником. Алюміній згорає дуже 
швидко, мідь горить повільно, нержавіючу сталь взагалі 
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не можна спалити. Оскільки вам все одно необхідно прак

тикуватися, поекспериментуйте з брухтом різних металів 

у себе вдома. При цьому уникайте «летючих металів», таких 

як цинк або кадмій, оскільки їх «ДИМ» отруйний. 

Екозахисник-одинак може використовувати газовий паль

ник лише в деяких випадках. Для групи ж екозахисників це 

дуже важливий інструмент. Він набагато більш руйнівний, 

ніж інші ручні інструменти, а в комбінації з останніми 

цілком замінює за дією вибухівку. 

*Пам'ятайте, що полум'я пальпик:а дуже яскраве 

і помітпе па великій відетапі павіть вдепь - уявіть. як: 

вопо буде виглядати впочі. Подумайте про захиспі ек:рапи. 

Виставте спостерігачів, як:і завчаспо попередять про 

паближепnя стороппіх. 

*Якщо вам доведеться к:ипути все обладпапnя і ряту

ватися втечею, пе залишайте па обладпаппі відбитків 

пальців або якихось міток:, що можуть павести па ваш 

слід. 

СПАЛЕННЯ ТЕХНІКИ 

У деяких випадках найкращим способом виведення 

з ладу машини є їі спалення. У березні 2012 р. в Києві група 
місцевих жителів підпалила бульдозер забудовників, які, 

не маючи дозволу, незаконно знищували сквер. 

Коли ви кличете на допомогу в своїй святій боротьбі 
вогонь, ви повинні добре усвідомлювати, що, з точки зору 

бюрократів, підпал є більш серйозним злочином, ніж інші 

акти «вандалізму». Крім того, даний вид захисту природи 

вкрай помітний здалеку, особливо вночі. 

Оскільки більшість машин виготовлені з негорючих 

металів, щоб підпалити їх, потрібно паливо. Є багато 

різновидів палива, але не всі вони підходять. Наприклад, 
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такі, як дерево, дуже повільно займаються. Інші ж, як бен

зин, занадто летючі, до того ж їх використання пов' язане 

з зайвим ризиком. Моїм улюбленим паливом завжди було 

дизельне. 

Гас і солярка також належать до різновиду дизельного 

палива, що використовується в авіації та називається та

кож реактивним паливом. Хоча існують деякі мінімальні 

відмінності в ступені очищення, всі ці назви належать 

одному продукту. На відміну від бензину, дизельне паливо 

набагато стійкіше і нелетуче. Воно густе і тому горить 

довше, але не так жарко, як бензин. 

Бензин можна підпалити однієї іскрою, дизельне ж . . . . . 
паливо ІнодІ не вдається пщпалити навІть сІрником, тому 

працювати з ним набагато безпечніше. 

На великих будівельних майданчиках дизельне паливо 

завжди під рукою - зазвичай в цистерні або на тягачі. Все, 

що потрібно, щоб дістатися до нього, - це досить великі 

кусачки, щоб зняти з вентиля замок. Може знадобитися 

розсувний гайковий ключ, щоб відкрити вентиль. Будьте 

обережні, коли відкриваєте вентиль - у великій цистерні 

створюється значний тиск, і ви ризикуєте скупатися в пали

ві. Це не тільки зробить вас більш «пальним», запах палива 

не вивітриться і за кілька днів. А це може вам нашкодити. 

Для транспортування палива використовуйте пластикові 

фляги. Тільки не наповнюйте їх вщент - вони можуть 

протекти. Коли справу зроблено, можете спалити їх ра

зом із бульдозером і знищити докази. У деяких ситуаціях 

неможливо виключити потрапляння крапель солярки на 

ваш одяг, тому раджу вдягати комбінезон або старий одяг, 

який не шкода потім спалити. 

Якщо паливо правильно використовувати, то його 

потрібно зовсім небагато для того, щоб завдати серйозної 

шкоди. Якщо ви просто обіллєте об'єкт, велика частина 
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палива стече на землю, і вогонь швидко згасне. Спочатку 

покладіть на найбільш вразливі місця лахміття (можна 

використовувати також солому або сіно і т.п., але ган

чір'я все ж таки краще). Покладіть ганчір'я зверху дротів 

і під них, під гумові шланги та вимірювальні прилади 

і лічильники. Покладіть його і всередину кабіни, під щиток 

і - чорт забирай, чому б і ні? - залиште трохи дрантя 

на сидінні. Тепер вам потрібно тільки близько 7-8 літрів 
палива, щоби повністю знищити електропроводку, а якщо 

полум'я буде досить спекотним, то заодно і прокладки, . . . . 
сальники, пІдшипники, не кажучи вже про гІдравлІчнІ 

з'єднання. 

Після того як ви обіллєте все дизельним паливом, наступ

ний крок- підпал, який сам по собі досить хитра штука. 

Дизельне паливо важко підпалити, особливо в холодну 

погоду, і зазвичай потрібне велике полум'я, щоб воно 

зайнялося. Використовувати для цієї мети бензин надто 

небезпечно. Найкраще вмочити ганчірку в спирт, покласти 

їі на просочене паливом лахміття і підпалити. Спирт буде 

горіти спокійно і прекрасно зробить свою справу. 

Ніколи не використовуйте ганчір'я, яке ви зібрали у себе 

вдома. Найкраще місце для його добування - комісійний 

магазин. Найкраще використовувати чисту бавовну. Можна 

також використовувати ганчірки з магазинів для художни

ків, але зазвичай вони виготовлені зі штучних матеріалів . . . 
І не такІ хорошІ. 

ВОДА І ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО НЕ ЗМІШУЮТЬСSІ 

Найкращий спосіб використання води - це залити їі 

в систему впорскування палива. Більшість (якщо не всі) 

дизелі мають принаймні один водовіддільник (сепаратор) 

і, можливо, спеціальну систему проти потрапляння води, 

тому, щоб П подолати, вам доведеться залити в цю систему 
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досить багато води. Але вже якщо вода потрапить куди 
треба, то ... настане час для справжнього ремонту. 

Простіший спосіб застосування води - заповнити нею 

повітрозабірник. Якщо вода просотиться в циліндри (вода 

не стискається при компресії), вона заклинить клапани, 

і двигун не провертатиметься - його доведеться лагодити, 

а це означає - простій. При працюючому двигуні проник

нення води в циліндри призведе до поламки клапанів, 

а це дуже багато роботи для бідолахи, якому доведеться 
зайнятися ремонтом. 

Є ще один прекрасний спосіб використання води -
зіштовхнути бульдозер зі скелі в озеро. 

Коли вже я кажу про це, дозвольте пояснити, за що я так 

люблю цемент. 

Замішайте цемент в пластикавому відрі. 

Залізьте в ту машину, яку вам найбільше хочеться 
знищити. 

Нехай ваш напарник подасть вам відро. 

Відкрийте дощовий ковпачок на вихлопній трубі бульдо
зера і перекиньте туди відро. 

Оскільки ми з вами говоримо про дизельне обладнання, 
пам'ятайте, що якщо мастило витече з трансмісії або ди
ференціалу, шум двигуна перекриє шум коробки передач. 

На той час, коли водій збагне, що з його машиною щось не 

те, буде вже запізно щось виправити. 



~~® 
ЗНИЩЕННЯ МИСЛИВСЬКИХ ТА 

РИБАЛЬСЬКИХ СНАСТЕЙ. БОРОТЬБА 
З БРАКОНЬЄРСТВОМ 
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Горе-мисливці та браконьєри зазвичай роз'їжджають 
па пікапах або інших машинах, без коліс вони безпорадні. 
Найгірший і паймерзенніший з «мисливців>>- це трапер, 

який ловить звірів за допомогою капканів. Таке полювання 
жорстоке, служить тільки марнославству та жадіб

ності й підриває чисельність хижих хутрових звірів, що 
відіграють найважливішу роль у підтримці стабільпості 

екосистем. Капкапи мають бути поставлепі поза закопом. 
Atze оскільки цей щасливий час ще не настав, H(JJI.tt C(JJI.ttим 
доведеться зупиняти траперів. Atze будьте обережні. Ці 
молодики озброєні, і закон па їхньому боці. Дивіться, щоб 
ВАША шкура не опинилася прибитою па двері комори 
якогось «ієху>> (огидна істота, гадина- див. «Подорож 
Гул.лівера>> Д. Свіфта). 

Дотримуючись паведених нижче порад, які були переві
репі па практиці в польових умовах, ви зможете зробити 

важким, а, може, й неможливим полювання з кaпкan(JJI.ttи 

павіть для досвідчених траперів. 

КАПКАНИ 

Один із найбільш широко поширених злочинів проти 

Землі і живих істот - полювання за допомогою капканів. 

Мисливці на хуrрових звірів вбивають будь-яких тварин, 

які приносять їм гроші, а не тільки, як часто вони кричать, . . . . 
«ШКІДЛИВИХ» ХИЖаКІВ ЧИ ТВарин ТИХ ВИДІВ, ЩО НадМІрНО 

розмножилися. Реrулювання полювання проводиться депар

таментами штатів і подається ними як науково обГрунтоване. 

Насправді ж немає достовірних даних про чисельність по

пуляцій, так само як і немає якихось значних результатів 
о о 

дослщжень впливу полювання з капканами на чисельнІсть 

тих або інших видів тварин. Зараз фактично немає жодних 

обмежень на застосування капканів, незважаючи на те, що 

ця руйнівна діяльність широко поширена. У багатьох штатах 
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немає обмежень на вилов койотів, лисиць, борсуків і бага

тьох інших тварин. Ставлення до них, якщо перефразувати 

сумновідоме прислів'я, можна висловити так: «Хорошцй 

звір- мертвий звір». Тільки сила і гнучкість матінки-при

роди не дозволяє багатьом видам тварин повторити долю 

такого раніше чисельного, широко поширеного ви,цу як вовк. 

Як зупинити цю різанину? Перш за все, ви повинні усві

домити, що переважна кількість траперів, які отримали 

ліцензії,- це любителі, школярі або ті, хто займаються цим 

огидним видом полювання лише невелику чacnm:y свого часу, 

а їхня техніка і спорядження залишають бажати кращого. Але 

краще перебільшити небезпеку, ніж применшити ії. У явімо, 

що станеться з вовком, якщо він потрапить до капкана 

досвідченого мисливця, що має чудове спорядження. Першим 

сиmалом небезпеки для вовка буде клацання сталевих щелеп 

капкана, що захопить його палець або всю лапу. Біль і страх 

спочатку викличуть інстинктивне бажання втекти. Якщо 

капкан прив' язаний сталевим ланцюгом до кілочка, спроби 

врятуватися будуть нетривалими. Якщо капкан прив' язаний 

ланцюгом до драги (тобто до сталевого гака або невеликого 

якоря), вовк буде волочити їі за собою, доки та не застрягне 

в заростях. 

Хоча в більшості штатів США є вимоги щодо періодичної 

перевірки капканів, але немає жодних реальних можливостей 

змусити мисливців виконувати ці вимоги десь у важкодоступ

ній місцевості (де зазвичай і полюють). Дуже часто спіймані 

звірі проводять в капкані по кілька днів. А в погану погоду 

(звичайну для початку зимового мисливського сезону) муки 

полоненого звіра затягуються ще на довше. Авторитетні 

фахівці з полювання з капканами часто підтримували точ

ку зору, що це навіть бажано, оскільки тварина замерзне 

в капкані і їі не доведеться стріляти, вбивати дрючиною або 

прикладом, тож шкура залишиться неушкодженою. 
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А - капкан зі спіральною пружиною, прикріпленою до 
кілочка. В - капкан з повздовжньою пружиною, прикріп
леною до драги на кшталт крюка. Драги також можуть 
бути виготовлені з металевого брухту, важких ка.лtенів або 
того й іншого. 
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Більшість тварин якийсь час намагаються визволитися 

з капкана. Вони звиваються, кусають метал ... Дуже часто 
вони відгризають або відривають затненусі капканом пальці 
або лапу. І хоча деякі з них, що стали каліками, бродять 
шкутильгаючи в лісах ще довгі роки, більшість доволі швидко 

гинуть від інфекцій або від голоду, оскільки нормально 
полювати вони вже не можуть. 

Вовк, який залишився в капкані до приходу мисливця, 
буде вбитий одним із двох способів. Якщо капканом при
хоплено лише пара пальців, професіонал використовує 
рушницю 22 калібру, щоб звір не вирвався, злякавшись 
наближення мисливця. Але цей спосіб може пошкодити 
шкіру, отже - завдати шкоди кишені самого мисливця Тому 

найбільш поширений спосіб вбивства тварини, що втрапила 
в капкан,- це удар по голові дрючиною або прикладом. 
Дехто «милосердно» б'є одразу до смерті, але не професіонал. 

Він намагається просто оглушити тварину. Потім встає 

ногами або колінами на грудну клітку жертви, щоб зламати 
ребра і викликати смерть від внутрішньої кровотечі (іноді 

кров заповнює легені й спричиняє смерть від задухи). 

У пастку частенько потрапляє звір, на якого й не полю
вали (в термінології траперів- «мотлох»). Це може бути 

будь-яка тварина, включаючи домашню собаку або кішку. 
Визволити перелякану й поранену тварину не так просто, 
тому багато які трапери просто вбивають їх, а тіла викидають 

або використовують у вигляді прпманки в інших капканах. 

Це зручний спосіб позбутися поранених домашніх тварин, 
чиї господарі могли б підняти «зайвий» шум. Неможливо 

підрахувати, скільки тисяч собак і кішок «Зникають» щорічно 

через траперство. 

ДЕ ШУКАТИ КАПКАНИ 

Почнемо з того, що капкани зазвичай не так вже й легко 

виявити. Більшість довідників мисливців-початківців на-
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стійливо радять розміщувати капкани там, де їх навряд чи 

побачать люди. Мисливці бояться скандалу, який неминуче 

виникне, якщо люди побачать, як страждають спіймані 

в капкани тварини. 

Більшість траперів ледачі та воліють їздити на машині, 

а не ходити пішки, тому капкани вони ставлять так, щоб їх 

можна було побачити (часто за допомогою бінокля) просто 

з путівця. Іноді, щоб перевірити капкани, вони користуються 
мотоциклами. Дехто з них під'їжджають на машині, а потім 

йдуть пішки, намагаючись триматися на деякій відстані від 

капкана, щоби не залишати поруч із ним слідів. Коли ви 
ламатимете капкани, завжди будьте напоготові, оскільки 

саме в цей час трапер може здійснювати обхід. 

Зазвичай капкан встановлюється в заглибини rрунту 

і присипається землею. Потім довкола нього ретельно зни
щуються всі сліди перебування людини. ЗондУЙТе підозрілі 

місця палицею або зламаною гілкою, але в жодному разі не 
ногою. Це допоможе вам виявити капкан. 

Досвідчені екозахисники іноді використовують для 

виявлення капканів навіть металодетектор. Інші використо

вують собаку (тільки на повідку, щоб вона сама не втрапила 

в капкан!). 

На сьогодні існує три основні способи загнати звіра 

в капкан. 

'М·м:н• 
1. Речовини, що імітують сечу тварин, які розбризкуються 

на кущі, скелі, повалених деревах тощо, щоб підманити тва
рину до капкана, використовуючи її інстинктивне прагнення 

захистити свою територію від чужинця. 

2. Будь-яка суміш запахів, що викликають у звірів ціка
вість- мускус, риб'ячий жир, тухле м'ясо- застосовується 

все. 
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НАЖИВ КИ 

Мертва тварина або шматок м'яса для притягнення 

тварин, що харчуються падлом, або хижаків. Зазвичай це 

буває свійська худоба або олень (цілий або розібраний на 

частини), невеликі тварини, пір'я, крила, шматки хутра та 

ін., розкидані довкола або підвішені прямо над капканом. 

'М·fі!!ІІІІ 
Капкани без наживок і принад ставляться на уподобаних 

тваринами стежках, в дірках під огорожами та ін. Розпал 
. . . . . 

полювання на хутрових звІрІв припадає на холоднІ МІСЯЦІ, 

коли у них найкраще хутро. 

Полювання з капканами в теплі сезони зазвичай пояс

нюється начебто необхідністю «Контролю за чисельністю 

хижакІВ». 

• , ..... 
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'='•мМtlИіІІІІа,,.=, 
Рис. А - Як принада використовується невеличка 

тваринка або шматок м'яса. 

Рис. В - Встановлюється там, де звірина стежка 

перетинає rрунтову дорогу або під дорогою прокладені 
водопропускні труби. 

Рис. С - Капкани встановлені недалеко від місця злиття 
двох струмків або річок. 

Рис. D - Капкан встановлений на звіриній стежці. 

Гострі камені та сучки, покладені на стежку, змушують 

тварину ступити на «чисте» місце, де і захований капкан. 

Рис. Е - «Порожня» яма, яка нібито вирита звіром. 

Принада або наживка внизу. На край ями зазвичай кла
деться великий камінь, так що тварина може супутися 

в яму тільки з того боку, де встановлено капкан. 

Рис. F - У люблений прийом. Капкан встановлено там, де 
звір звик залишати «запахові мітки» (про такі місця можна 

дізнатися за подряпаним rрунтом біля дерева, скелі і т.д.) 

Рис. G - Капкан встановлений у вогнище. Зазвичай 

такі пастки встановлюються на лисиць. 

Рис. Н- Пахуча речовина набризкана під коров'яком 
або плоским каменем, які підняті кілочком, що не дає дощу 
змити принаду. 

Рис. І - Капкан встановлений біля вигину (рогу) огорожі. 

Рис. J - Кілька капканів встановлені навколо туші 
тварини (коня, корови, оленя і т.д.). На найближчих міс

цях-мітках додатково розбризкана пахуча принада. 

Рис. К- Капкан встановлений в «курені». Сучки, при

тулені до дерева, залишають доступ до принади тільки 

з одного боку, де і встановлено капкан. На малюнку в якості 
наживки - крило птиці, прибите до дерева. 
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Рис. L - Капкан встановлено на схилі, де спускаються 
до річки бобри, видри та ондатри. 

Рис. М - Капкан закріплений на частково зануреній 
у ВОду КОЛОДІ. 

Рис. N - Капкан установлений на бобровій греблі. 

ЯК ЗАВАДИТИ ТРАПЕРАМ 

Якщо ви вирахували, де встановлено капкан (може, 

ви таємно стежили за трапером під час обходу), то можна 

просто помочитися на нього або поруч, і тепер звір не 

підійде до капкана і на гарматний постріл. Ймовірно, це 
найпростіший і найбезпечніший спосіб, тому що практично 

неможливо довести, що ви помочились навмисне. Однак, 

у нього є й недоліки. По-перше, треба дуже точно знати 

місцеположення капкана (використовувати металошукач?). 

По-друге, запах людини не так лякає багатьох тварин, як 

інші запахи і, крім того, перший-ліпший дощ зведе нанівець 

всі ваші старання. 

Якщо ви виявите капкан за допомогою власного чобота 

або палиці, він спрацює вхолосту і буде знешкоджений 

доти, доки мисливець не здійснить черговий обхід. Але 

цей спосіб не може залишатися ефективним впродовж 

тривалого часу, бо, якщо це робити часто, мисливець або 

єгер візьме підозрілу ділянку під особливий нагляд. 

Тільки знищення або «переміщення» капкана гаранту

ватиме, що більше його використовувати не вдасться, до 

того ж це завдасть траперу значних фінансових збитків. 

Якщо ви справді почнете ламати капкани, вам не вдасть

ся уникнути стукоту і дзенькоту, тому буде найкраще, якщо 

вони тихенько зникнуть. Їх можна прибрати і закопати 
десь у надійному місці. Пам'ятайте, що досвідчені мисливці 

можуть піти вашими слідами. Відбитки ваших чобіт біля 
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капкана треба ретельно замести і взагалі знищити всі сліди 

вашої присутності. Намагайтеся ходити, не залишаючи 

видимих слідів. Вивчіть свої сліди і сліди інших, щоб зро

зуміти, на якому типі поверхні rрунту краще відбивається 

взуrrя; навчиться ступати по камінню, колодах, хвої, траві. 

Якщо можливо, використовуйте взуття з м'якою підошвою. 

Навчіться ходити повільно і обережно, рівномірно розпо

діляючи вагу по всій ступні, щоб не залишалося глибоких 

вм'ятин від каблуків або носків чобіт. Ретельні тренування 

навчать вас не залишати слідів, які ведуть до вашого бу

динку або табору. Переслідувачів також можна збити зі 

сліду, якщо часто й нерегулярно міняти напрямок руху. 

Коли ви йдете на базу, спочатку варто направитися в прямо 

протилежний бік, а потім поступово різкими зигзагами 

повернути назад. Легкі відхилення в один або інший бік 

від очевидного напрямку вашого руху нікого не обдурять. 

Думайте, як слідопит. 

* Па.м'ятайте, що ви повинні добре знати місцевість, 
вміти користуватися картою і компасом, щоб не заблу

кати влzсz. 

* Якщо ви знаєте, що залишили на місці дії виразні 
сліди (можливо, навіть до того, як виявили капкан), не 

взувайте більше взуття, яке залишило ці сліди (краще 

його взагалі знищити). Подумайте і про те, щоб якомога 

швидше змінити місце табору. 

*Викопані капкани можна знешкодити назавжди, 

закинувши іХ подалі в річку або ставок- де глибше. Іноді 

досить закинути іх в густий чагарник, звичайно, якщо 

ви досить далеко відійшли від місця установки капканів. 

* Немає нічого прикрішого, коли капкан знайдений, але 
нем,ає необхідних інструментів, щоб зламати його. Майте 

при собі великі щипці або плоскогубці. Невеликі кусачки 

дозволять повністю розчленувати ці сталеві чудовиська. 
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як поводитися 
"" 

ЗІ СПІИМАНИМИ ТВАРИНАМИ 

Навіть просто гуляючи лісом, одного разу ви можете 
зіштовхнутися зі спійманою в капкан твариною. Якщо ж 

ви цілеспрямовано шукаєте капкани, ймовірність такої 

зустрічі зростає багаторазово. 

Існує кілька способів звільнення спійманої тварини. Од

нак ми не можемо рекомендувати метод, який використала 

одна літня пані з Техасу. Вона просто тихо підійшла до 

впійманого койота і спокійно звільнила його. Це сміливо, 
але небезпечно. Спіймана тварина перелякана, їй боляче, 

і вона може покусати або подрипати вас. 

Треба бути вкрай обережним. Можна накинути тварині 

на голову куртку або брезент, притиснути ії і постаратися 
відтиснути стулки капкана та звільнити затиснуту кін

цівку. Якщо вас двоє, одному з вас треба зосередитися на 
приборканні тварини, а інший нехай займеться капканом. 
Будьте вкрай обережні, якщо помітите на морді тварини 

піну або слину. Це може бути ознакою сказу. Коли тва ри
на визволена, швидко відступіть назад, нехай вона сама 

вибирається з-під вашої куртки і біжить собі куди хоче. 

Ймовірно, найбільш зручним та безболісним і для вас, 
і для бранця капкана способом звільнення є наступний. 
Берете палицю, на кінці якої є петля, і одягаєте їі на щелепи 

тварини (див. рисунок). В принципі, цей метод можна 

успішно поєднувати з попереднім. Коли ви маєте справу . . 
з дикими кІшками, петля допоможе вІдвести голову назад 

і утримувати ії, в той час як курткою можна надійно бло
кувати кіггі. Якщо петля зісковзнула на шию, тварина, що 

бореться, може знепритомніти. В цьому випадку звільніть 
петлю, щоб звільнити подих, але не знімайте ії допоки не 

знімете капкан. Тільки коли тварина вільна, відпустіть 

петлю і дозвольте їй вирватися. 
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Два способи знер)'ХОМ.ленн.я тварини за допомогою nалиці 
з петлею 

Команда з двох осіб, ЯІ\і ви'І\о
ристовують nалицю з петлею при 
звільненні вов!fа, що потрапив у 
1\an!faн 
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Часто в капкани з наживкою потрапляють яструби, 

сови, орли, ворони. У цьому випадку насамперед треба 

побоюватися кіrтів. Візьміть міцно крило птаха і відтягніть 

їі якомога далі від капкана, перш ніж почнете розсовувати 

його стулки. 

Могутніх орлів потрібно звільняти з подвоєною обереж

ністю. Закрийте вільну лапу курткою і утримуйте їі разом 

із затиснутою капканом лапою. Швидко відступайте, коли 

орла буде звільнено. 

Не чекайте від звільненої тварини проявів вдячності. 

Повірте, їй, що провела в капкані найжахливіші години 

в житrі, не до вас. Спокійно відійдіть подалі, і найкращою 

нагородою вам буде стрімка втеча звіра. 

Найбільша проблема - спійманий в капкан оскаже

нілий від страху звір. Іноді ви приходите занадто пізно 

і стикаєтесь з уже агонізуючою твариною. В цьому випадку 

доводиться зробити щось, щоб припинити їі страждання. 

Повірте, це буде один із найважчих моментів у вашому 

житrі. 

У цивілізованому суспільстві не може бути місця такій 

жорстокості й варварству. І тут не може бути ніякого «зво

ротного боку медалі». 

ПОЛЬОВІ НОТАТКИ 

* Спостереження за мисливцем може допомогти вам 
виявити місця установки капканів. Заодно постарайтеся 

скласти графік: перевірки ним своїх капканів. Слідуючи за 

трапером, тримайтеся від нього якнайдалі й не забувайте 

ховатися. Не намагайтеся дізнатися все за один день. 

Трохи постежте і відійдіть. Наступного разу проведіть 

мисливця трохи далі від точки попереднього розставан,ня. 

У цій справі вам дуже стене у пригоді бінокль. 
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* Через кілька днів ви зможете повторити весь шлях 
мисливця і З1lайти капкани. Заод1lо перевірте дрена:ж1lі 

труби, зазирніть під містки, пройдіть уздовж огорож. 

Пам'ятайте, що мертві тварини, шматки м'яса або 

пір'я можуть видати місцез1tаходже1tня капкана. 

*Деякі екозахис1lики використовували собаку на 

повідку, щоби виявити місця, де встановлені капкани 

на койотів. Ці капка1lи були ретель1lо засипа1tі землею 

1-tеподалік від 1-tевисокого чагарнику або повалених дерев, 

1-ta які побризкали сечею вже спійманих тварин. Це . . . 
створювало «помилковl Мlтки», якl залучають кожного 

цікавого койота в окрузі. 

* Розтискати стулки капкана дуже зручно за допо
могою двох плоскогубців. 

СИЛЬЦЯ (ПЕТЛІ), ПАСТКИ 

Підступним різновидом капканів є сильця або петлі, які 

використовують для полювання на невеликих тварин на 

кшталт зайців і на хижаків на кшталт лисиці або койота. 

Сильця- це не що інше як проста петля з тонкого дроту 

або оплетеного проводу. Вона розміщується там, де існує 

велика ймовірність появи тварини. Сильце працює як 

аркан ковбоя, затягуючись навколо жертви, що на своє 

нещастя проходить крізь нього (див. Рисунок). Сильця 

ставлять на невеликих гілках навколо звіриної стежки 

або поруч з норою. Коли тварина проходить через сильце, 

петля затягується у неї на шиї і повільно душить. У дрібних 

тварин сильця часто затягуються не на шиї, а посередині 

тулуба, і їх практично перерізає навпіл після тривалих 

і марних спроб звільнитися. 

Петлі ставляться будь-якої пори року, але частіше за 

все взимку, коли тварини через глибокий сніг обмежені 
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в пересуванні. Найчастіше петлі можна знайти на звіриних 

стежках, на слідах людей, між двома деревами, під корча

ми та вітроломом. Встановлюються петлі на рівні голови 

можливої жертви з можливістю затягування. Відстань від 

землі наставленої петлі- 10-20 см і більше. 
Перш ніж вирушити шукати петлі, необхідно заздалегідь 

переговорити з лісниками, мисливцями, єгерями, туриста

ми, лижниками - чи не знають вони місць, де зазвичай 

ставляться петлі. Зазвичай браконьєри ставлять петлі 

недалеко від місця свого проживання і нерідко в одному й 

ТОМУ Ж самому МІСЦІ. 

Рекомендуємо й інший спосіб пошуку - методичний 

огляд місцевості поблизу сіл, посадок, яблуневих садів, 
ярків, перелісків. Якщо людський слід раптом з дороги 

чи находженої людьми стежки йде в бік, в ліс, - потрібно 
йти по ньому й уважно дивитися навсібіч. Як правило, 
першу петлю можна виявити, пройшовши 50 - 100 м по 
людському сліду в лісі. Якщо після 500 м петлі не видно, 
треба повернутися назад і шукати інші сліди людини, що 

ведуть у ліс. Петлі браконьєри ставлять купчасто - від 5 
до 20 петель може бути поставлено на площі квадрата, що 
має сторону до 1 км. 

Пам'ятайте, що петлю дуже важко побачити. Тому 
потрібно уважно оглядати стежку, залучаючи для цього 
«окатих» помічників. Іноді браконьєри мітять свої петлі -
це можуть бути уткнуті в землю зачищені від кори лозинки 

або зав'язані на гілках ганчірочки. 

Майте на увазі, дешеві плоскогубці не ріжуть петлю, 

зроблену з металевого троса, тому П краще розв'язува

ти руками або купувати дорогі плоскогубці, які б могли 

перерізати тросик. Оглядаючи дачні ділянки і особливо 

колективні фруктові сади, звертайте увагу на діри в паркані 

або сітці-рабиці. Зазвичай там місцеві сторожа ставлять 

петлі на зайців. 
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1) Звертаємо увагу на те, що браконьєр, наставивши 
петлю, практично ніколи не підходить до неї, якщо тільки 

в неї не потрапила жертва. Тобто петлі треба шукати не 

безпосередньо біля браконьєрської стежки, а десь за 5-10 м 
від неї. Можливо, й ще далі. Якщо браконьєр зупинявся 

і тупцював на одному місці, то з цієї точки треба уважно 

по колу оглянути весь сектор в межах видимості. Швидше 

за все, він оглядав на відстані свої петлі або капкани. 

2) Якщо піти відразу після снігопаду, то можна застукати 
петельпика «На гарячому». Якщо на 2-3 день, то просто . . 
познІмати петлІ. 

3) Перевіряйте дуплянки або щось на кшталт куренів на 
деревах. Там можуть бути встановлені петлі або капкани на 

лісову куницю. А йдучи за урізам води вздовж берегового 

обриву, в корінні дерев або кущів можна виявити капкани 

на норку. Я свого часу таким чином знаходив капкани 

в околицях Канівського заповідника. 

І найістотніше. Якщо вас виявить міліція або служба 

Нагляду за полюванням під час знімання петель, то цілком 

можуть звинуватити вас самих у браконьєрстві. Тому треба 

або якось завчасно повідомити відповідну службу про свої . . . 
плани з пошуку петель І капканІв, отримавши вІд них 

путівку-направлення, або не лінуватися і за кожним фактом 

виявлення петлі складати протокол вилучення або акт. 

Петлю краще різати на місці на 2-3 шматки, а не носити 
з собою. 

Якщо ви виявили петлю (сильце), найкраще перерізати 

дріт, але так, щоб це було непомітно- там, де він прив'яза

ний або в тому місці, де обрив сховає чагарник або болото. 

Якщо ж ви знімете сильце, мисливець тут таки встановить 

нове. Зробіть так, щоб сильце виглядало незайманим, 

тоді мисливець навряд чи здогадається, що воно вже не є 

небезпечним для звірини. 
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Сильця - це ще один з пристроїв траперів, призначених 
для того, щоб насмерть задушити тварину. 

А - типове дротяне сильце. 

В - сильце, встановлене в лазі під парканом. 

С - сильце, встановлене на стежці. Похила гілка або 
стовбур деревця не підпустить до сильця крупних диких 
тварин, а також свійську худобу. 

D - сильце, встановлене на колоді, перекинутій через 
струмок 

103 
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На співучих і хижих птахів нерідко ставляться пастки. 

Це можуть бути клітки-пастки, сітки-схованки і лучки. 

Найчастіше за все їх встановлюють на галявинах, на роз

чищеному майданчику. Їх знаходять і знищують. 

ІІЗ•ІЬt'ВІІ''=':І.JІ•І 
І І : ' • 

Спортивне полювання є глибоко аморальною справою, 

оскільки завдає значної екологічної шкоди диким тв ари

нам і екосистемам. Тому в багатьох країнах воно стало 

улюбленим об'єктом екотажу. 

Можна запропонувати такі методи екотажної боротьби 

ЗІ спортивним полюванням: 

- фарбування хутра тюленів (білків), доводячи його до 

непридатного стану, щоби він втратив свою привабливість 

і тварин не вбивали заради нього; 

- встановлення в озимі шматків арматури з навареними 

листами, які допоможуть зупинити любителів стріляти 

зайців з-під фар; 
. . . 

- непомІтне насипання солІ в ствол рушницІ мислив-

ця -браконьєра при його затриманні, через що вона швидше 

стане непридатною; 

- зривання облавних полювань на копитних за до-
. . . . 

помогою спецІально органІзованих гамІрних тусовок, якІ 

треба проводити по сусідству. При цьому на мисливських 

місцях слід розкидати волосся людей (взяте з перукарні) . . . 
для вІдлякування звІрІв; 

- саботування відкриття весняного або осіннього полю

вання на водаплавних качок rучними шумовими ефектами 

за допомогою магнітофонів, радіоприймачів, барабанів, 

горнів, хлопавок, петард, звукових пристроїв футбольних 
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фанатів (дудок, тріскачок), феєрверків. У зв'язку з тим, що 

весняне полювання проводиться в Росії досить короткий час 
. . . . 
І в певнІ днІ, є сенс за допомогою шуму І галасу розполохати 

мисливських птахів хоча б в тих місцях, де вони можуть 

стати жертвами мисливців-любителів найпершими. 

ТРЕБА ПЕРЕПИЛЯТИ ОПОРИ ВИШКИ 

Полювання з вишок можна успішно і надовго зірвати, 

перепилявши дерев' яні опори мисливських вишок. 

В Англії саботажники полювання на лисиць розкидали 

по полях ароматизоване м'ясо, щоб відбити у собак нюх, 

і плутали мисливців фальшивими звуками ріжків. Іноді 

саботажники закривали своїми тілами лисячі нори. 

Слід ламати паркани в мисливських господарствах, бо 

вони перекривають шляхи міграції тварин. 

Знищена мисливська вишка 
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Також треба безжально знищувати вимуштрувальні 

стшщії, де мисливці труять диких тварин собаками з метою 

їх «навчання». 

У лютому 2003 року в Києві проходила глобальна між
народна виставка «Мисливство і рибальство». Величезний 

рекламний щит, що рекламував виставку, був вкритий 

патьоками червоної фарби, яка імітувала кров, а весь сніг 

довкола - такими самими червоними плямами. Складалося 

враження, що тут зовсім недавно сталася жахлива бійня. 

Обличчя відвідувачів виставки, побачивши таку картину, 

робилися геть похмурими. Для досягнення ефекту крові 

використовувалася розведена водою гуашева фарба, яку . . . 
помІстили в шкаралупу курячих яєць І в паперовІ пакетики, 

які при ударі об рекламний щит розбивалися, виплескуючи 

фарбу. 

Мисливські магазини торгують смертю диких тварин. 

Мисливські виставки цю смерть рекламують. Тому захисники 

тварин можуть розпочати атаку мисливських магазинІв, 

мисливських клубів і подібних закладів. Нехай люди знають 

правду. Треба малювати на них різкі стислі гасла проти 

полювання на кшталт: «Полювання- рідна сестра війни», 

«Кинь полювання - стань чоловіком». Радима також брудни

ти вітрини з пейнтбольних рушниць. Деякі захисники тварин 

роблять ці написи, одягнувшись з метою маскування як 

бомжі, коли ж під'їжджає поліція, вони починають порпатися 

в сусідньому смітнику. Можна заклеювати «суперклеєм» 

замки в дверях мисливських магазинІв. 

--------Рибне браконьєрство в Росії, Україні, Білорусі є прак-
тично неконтрольованим. Тільки в Україні в 2007 р. було 
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зафіксовано 100 тис. випадків рибного браконьєрства. 
Насправді ж, за приблизними підрахунками, на даний 

час в Україні трапляється до 1 млн. випадків рибного 
браконьєрства на рік. 

Державним природоохоронним органам через їхню не-. . . . . . . 
чисельнІсть, ВІДОМЧІсть, непІДготовленІсть І корумпованІсть 

не до снаги впоратися з рибним браконьєрством. Тому 

саме час застосовувати проти рибних браконьєрів, що геть 

розперезались,екотаж. 

Капкани на диких звірів 
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Капкан на щуку 

Кроталовка-самостріл 



Отрута для отруєння 
кротів російського 
виробництва 

__ ._ . ....._. __ 
Сітка-доріжка 
китайського 
виробництва 

Сіть-«іркутка>> 
китайського 
виробництва 
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Електровудочка фабрично
го виробництва, вироблена 
підпільно в Україні 
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3а допомогою фарби або солідолу можна зафарбувати 

лобові стекла автомобілів рибних браконьєрів. У деяких 

місцях порядні рибалки вже доведені до такої люті, що 

заходились знищувати машини браконьєрів- електрову

дочників, а самих їх- бити. Браконьєрські човни треба 

пробивати за допомогою різних гострих предметів, або, 

якщо вони прив'язані до берега, топити на середині річки. 
Рибальські снасті - сітки, «павуки», «ятери», «косинки» 

підлягають негайному знищенню. 

22 березня 2012 р. Київським еколого-культурним цен
тром і Громадою рибалок України був проведений рейд 

в Канівському районі Черкаської області на річці Рось. 

У рейду було два завдання: 

1. Перевірити - чи не споруджені знову місцевими 

жителями на річці стаціонарні «павуки». 

2. Знищити виявлені браконьєрські знаряддя та затри
мати браконьєрів. Як показала перевірка, після двох рейдів 

і акцій екотажу, проведених в 2007-2008 рр. Київським 
еколого-культурним центром, Громадою рибалок України 

і ДОП «Зелене майбутнє» за участю ДОПівців з Росії та 

України, коли загалом за допомогою екотажу було знищено 

близько 50 стаціонарних «павуків» заввишки 4-8 м, місцеві 
браконьєри вже не можуть отямитися. Жоден з «павуків» 

не відновлено. Тоді це була, напевно, одна з наймасовіших 
і найбільш успішних акцій екотажу за всю історію України 

(див. тут http://ecoethics.ru/080609-reyd/). 
Якщо у вас немає посвідчення громадського екологічного 

інспектора, щоб затримати браконьєра на місці злочину, 

дочекайтеся, поки він поставить сітки і поїде додому. Витяг

ніть сітку за допомогою «кішки» (гачок з мотузкою) і спаліть 

П. Можна їі потматувати і закопати. Стаціонарні «павуки», 

що стоять відкрито на деяких річках, слід знищувати за 
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допомогою кувалд, бензопил, потужних кусачок, а дерев' яні 

настили спалювати (за допомогою машинного мастила та 

бензину). 

Проти проходу браконьєрських моторних човнів по 

невеличких річках слід встановлювати перекинуті з одного 

на інший берег міцні мотузки на відстані 10 см від води. 
Дуже зручно знаходити браконьєрські сітки, вирушаючи 

в похід по річках на байдарках. Знищенню підлягають 

також всілякі браконьєрські табори: землянки, будиночки, 

місця для сушки і в'ялення добутої по-браконьєрському 

риби. Їх слід спалювати або розбивати сокирами. Проти 
рибних браконьєрів, які використовують волоки, слід 

встановлювати на дні водойм пні, каміння, арматуру. 

Дуже серйозну підтримку рибному браконьєрству, вико

ристовуючи прогалини в природоохоронному законодавствІ, 

здійснюють різні магазини з продажу спорттоварів та 

риболовного приладдя, зокрема магазини «1000 дрібниць». 
Торговці на ринках в Росії і У країні відкрито торгують 

браконьєрськими спастями- сітками, «павуками», «КО

синками», волоками, «Китайками» і капканами. В деяких 

магазинах міст України продаються сотні таких сіток. 

Захисники природи можуть розпочати проводити екотаж 

проти власників магазинів і ринкових торговців. Це може 

бути розклеювання листівок, графіті на стінах магазинів та 

ринкових контейнерів (на кшталт «Тут торгують браконьєр

ськими снастями», «Тут притон браконьєрів»), а також 

псування устаткування магазинів (биття шибок тощо) - як 

попередження, якщо магазин продовжуватиме торгувати 

браконьєрськими снастями. Можна також бруднити вікна 

цих магазинів з пейнтбольних рушниць. 

Дуже важливе значення має також боротьба з сайтами, 

що рекламують браконьєрське знаряддя - електровудки, 

капкани, кротоловки, сітки. Їх адмінам і хостерам слід 
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надсилати аргументовані посилання на закони, роз' яснепня 

з вимогою зняти рекламу заборонених знарядь для лову 

диких тварин. Якщо це на них не діє, можна за допомогою 

хакерів знищувати браконьєрські сайти. 

Екотаж може бути спрямовано також проти дельфіна

ріїв, цирків, наукових лабораторій, де порушуються права 

тварин. 

Також необхідно знищувати пастки на хижих птахів, що 

встановлюються голуб'ятниками -любителями. 

Браконьєрські пастки голуб'ят
ників для лову хи;исих птахів 

Пастка на хижих 
птахів з пет.лям,и 

Пастка на хижих птахів з 
капкана.м,и та голуба.м,и, вико
ристовуваними як принада 
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РОЗМАЇТІ ПРИКОЛИ 
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В цьому розділі ми розглядаємо різн,оман,ітн,і трюки. 

Бомби з пахучими газами, псуван,н,я замків, поверн,ен,н,я 

сміття і т.д. 

ЯК ПОВЕРНУТИ СМІТТЯ 

ВЛАСНИКУ 

Розкидані вздовж сільських доріг незліченні сміттєві 

звалища - це наша біда. Розсудливі громадяни мають 

повернути «втрачені» речі їхнім власникам. Оскільки «дикі» 

звалища заборонені законом, попередні власники, мабуть, 

«ВИПадКОВО» втраТИЛИ Це СМІТТЯ. 

Звалювати органічні відходи здебільшого більш законно, 

ніж звичайне домашнє сміття. У більшості випадків такі 

відходи не завдають природі непоправної шкоди. Купи 

вирваної трави, обрізані сучки дерев треба просто роз

кидати навколо, щоб прискорити їх повернення в землю. 

Купи хмизу можна залишити незайманими, і вони дадуть 

притулок диким тваринам. Вирішуйте самі. 

Але найбільш часто на дорогах можна побачити папір, 

скло, бляшані банки і розмаїтий пластик. Навіть не дуже . . .. 
досвщчена нишпорка може перерити цю купу смІття І вІД-

найти сліди господаря всього цього «добра». Роздруковані 

конверти, листи, наклейки з адресою на журналах тощо 

зазвичай вказують на власника. Щоб грати чесно, ви по

винні знайти кілька таких вказівників на власника, перш 

ніж переконаєтеся, що визначили його точно. 

Щоб повернути сміття, зберіть необхідну кількість порож

ніх коробок (їх можна роздобути біля будь-якого магазина) 

і наповніть їх сміттям (не вщент). Сміття можна повернути 

в посилках поштою або висипати перед офісом компанії, яка 

викинула це сміття. Хоча повернути незаконно викинуте 
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сміття, напевне, законно, все ж варто вжити всіх звичайних 

заходів безпеки. Сліди, які ви залишите при цій операції, 

можуть привести до інших, більш незаконних ваших дій. 

Крім того, ви можете через неуважність повернути сміття 

начальнику поліції або шерифу графства. Тож ліпше 

заберіть ці коробки після настання темряви. Не забудьте: 

коли ви братимете коробки або сміття, завжди слід носити 

рукавички. Намагайтеся не брати коробки біля одного 

і того ж самого магазина двічі, щоб вас не вистежили. 

Цей вид діяльності - дуже хороша командна робота, 

яка служить тренуванням для більш серйозних операцій. 

"" 
ПРИПИНЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ДІИ 

Цілком можливо, що ви можете випадково натрапити на 

тих, хто здійснює якісь незаконні дії щодо природи. Вам 

слід зробити все, що вам до снаги (але не наражаючись на 

небезпеку), щоб порушники постали перед законом. 

Звичайною формою незаконних дій, які ви можете спосте

рігати в сільській місцевості, стало звалювання токсичних 

відходів. Будьте особливо уважні, якщо ви живете або 

проводите свої операції в районі, де є хімічні заводи та інші 

небезпечні об'єкти. Ознаками незаконного звалювання 

відходів часто бувають вантажівки, які від'їжджають від 

промислових підприємств в темряві, або які роз'їжджають 

по порожніх путівцях (особливо якщо поруч протікає річка 

або струмок). 

Якщо ви побачили незаконне звалювання відходів, 

ретельно зафіксуйте всі подробиці, використовуючи . . . 
ВІдповІдну спостережну технІку - дуже доречними тут 

будуть фото і відео з камери. Інформацію слід анонімно 

відправити в прокуратуру і чиновникам комітету із захи

сту навколишнього середовища. Однак будьте обережні. 
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Подекуди незаконне захоронення промислових відходів 

стало вигідним бізнесом для організованої злочинності. 

Ці люди не стануть вагатися і застосують насильство, 

щоб захистити свої інтереси. Не виключена й імовірність 

того, що місцева поліція та інспектори природоохоронних 

органів отримують хабарі за те, що дивляться в інший бік. 

Завжди вживайте необхідних заходів безпеки, аби не бути . . 
вп1знаними 1 не влипнути в цю халепу. 

У багатьох районах великою проблемою є незаконне, 

браконьєрське вирубування лісу. Збирайте докази, виводь

те з ладу автомобілі, якщо це можна зробити без ризику, 

і повідомлийте про це владі. 

Іноді є сенс знищити лісові знаки (квартальні стовпи 

тощо) у тому місці, де планується рубка лісу. Для цього 

вам знадобиться пила ( спиляти квартальний стовп) або 
фарба (зафарбувати нанесені на ньому цифри). Більш 

ефективною дією є виправляпня цих цифр на інші - тоді 

лісники не зможуть зорієнтуватися де і що рубати. 

ПАХУЧІ БОМБИ (СМЕРДЮЧКИ) 

Ефективну «бомбу-смердючку», що містить сульфід 

амонію, можна легко зробити з досить доступних матеріалів. 

Для їі виготовлення вам буде потрібна сірка, гашене вапно 

і сульфат амонію. Сульфат амонію і сірку в принципі можна 

знайти в магазинах для садівників, а гашене вапно - у ве

ликому магазині будівельних товарів. 

Змішайте 100 г сірки з 200 г гашеного вапна в якій-небудь 
старій каструлі. Додайте 1 л води. Нагрівайте і перемішуй
те, допоки сірка не розчиниться повністю. Вапно осяде 

на дно посуду, а рідину жовтого кольору злийте в якесь 

відерце. Винесіть відро надвір. Додайте один фунт (400 г) 
сульфату амонію. Перемітуйте десь із хвилину. Бережіть 
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свого носа - суміш страшенно тхне, але сама при цьому не 

отруйна. Закрийте відерце пластнковою кришкою і дайте 

йому постояти з півгодини. Потім повільно злийте рідину 

через марлевий фільтр в пляшку. 

Таку «бомбу-смердючку» можна просто пролити на 

підлогу, можна стріляти цією рідиною з водяного пістолета 

(тільки заздалегідь потренуйтесь). Її також можна кидати 
в пляшці або в колбі електричної лампочки. Сульфід амо

нію смердить як тухлі яйця, і його можна застосовувати 

будь-де- наприклад, зірвати конференцію або тимчасово 

вигнати всіх службовців якої-небудь корпорації з їх офісу 

тощо. 

Пропонуємо ще один із вкрай ефективних способів, як 

дошкулити різним негідникам-ворогам природи. Треба 

забити або защемити чим-небудь замки від їх службових 

приміщень або їх руйнівної техніки (вирішуйте самі, хто 

скоює у ваших краях злочини проти природи). 

Розрахуйте кількість годин між тим часом, коли ви 

завдасте удару, і моментом, коли працівники спробують 

відчинити двері до будівель або завести обладнання. Оберіть 

будь-який погано розчинний клей, який встигне затужавіти 

за цей час. Перед операцією проріжте або просвердліть 

отвір в кришці тюбика з клеєм, щоб його зміст вптікав 

такою тонкою цівкою, щоб проникнути в проріз для ключа. 

Закрийте цей отвір шматочком липкої стрічки. 

Проведіть звичайну розвідку цілі, складіть план 

і приготуйте все ваше спорядження як звичайно, тобто 

переконайтеся, що ні відбитків пальців, ні ниток, ні будь

яких інших доказів не буде залишено на місці операції. 

Найбільш безпечний метод доставки до місця проведення 

операції - коли вас висаджують, а через деякий час заби

рають в умовному місці. Одяг слід вибирати непомітний, 

звичайний для тієї місцевості та пори року. Рукавички 
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о теплій порі року були би надто підозрілими, тому подбайте 
про тонкі рукавички, які щільно облягають руки (на кшталт 

хірургічних або взагалі тих, що використовуються на деяких 

великих підприємствах харчової індустрії). Вночі, навіть 

на невеликій відстані вони будуть непомітні через свій 

тілесний колір (якщо у вас шкіра білого кольору). Якщо ви 

дієте вдень, то можете покрити пальці безбарвним лаком 

для нігтів, тоді ви не залишите відбитків пальців. Тільки 

запасіться рідиною для зняття лаку. 

Коли ви будете замазувати замок, встаньте ближче до 

дверей, щоб перехожі не бачили, що ви там робите. Бичавіть 
у замкову шпарину якомога більше клею, але не розмазуйте 
його по самому замку або ручці дверей. 3 собою треба мати 
паперовий рушник, щоб витерти всі забруднені місця. При 

цьому не принертайте увагу охоронців чи поліцейських, 

що проходять повз вас (використані паперові рушники, 

звісно ж, потрібно забрати з собою і знищити). 

Можна заганяти в замкові шпарини тоненькі тріски 

якогось твердого дерева, а потім обламувати їх. Щоби 

засунути їх якнайдалі, можна використовувати невелику 

викрутку. Правильно виконаний цей прийом виконує ту 

саму задачу, що й застосування клею- щоб отримати 
доступ до примІщення, доведеться викликати слюсаря. 

Однак тріски не завдають шкоди механізму замка. 

І останнє. Переконайтеся в тому, що всі вхідні двері 
защемлені одночасно. Це може здатися очевидним, але 

часто не беруть до уваги запасні виходи. 



~~ш 
ЕКОТАЖ У МІСТІ 

Екотаж в містах має на меті насамперед захист 

екологічних прав громадян на здорове навколишнє середо

вище, які влада та правоохоронні органи забезпечити не 

.можуть. Перефразовуючи відому приказку «nорятунок 

потопаючих - справа рук самих потопаючих», городяни 

.мають потурбуватися про себе самі. 

ЗАХИСТ НОВОРІЧНИХ ЯЛИНОК 

3 наближенням новорічних свят молоді стрункі ялинки, 
що ростуть в міських парках і скверах, піддаються загрозі 

бути спиляними. Їх можна врятувати, пофарбувавши нечас
тими нерівномірними штрихами яскравих фарб червоного, 
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синього кольору, або жовто-коричневих тонів, схожих 

з кольором сухої хвої. Нечасті штрихи фарби (швидше за 

все з балончика) не порушать процес фотосинтезу, а хво,я 

повністю заміниться через пару років. Можна використо

вувати пульверизатор з розведеними в водІ гуашевими 

фарбами, які будуть змиті з хвої весняними дощами. Те ж 

саме можна робити і з первоцвітамн та шкурами тварин 

у разі, якщо вони продаються нелегально. 

Є думка, що локальне знищення природи припиняється, 

тільки-но воно стає економічно невигідним. Наприклад, 

можна фарбувати і ялинки, що продаються на так званих 

«ялинкових базарах». У такому разі їх не стануть купувати, 

і продавець зазнає фінансових втрат. Якщо подібні випадки 

будуть часті, повторно замовляти партії новорічних ялинок 

вІн не стане. 

У Новосибірську міські ялинки перед Новим роком 

обробляються спеціальною речовиною з різким запахом. 

При цьому з підвищенням температури повітря «аромат» 

посилюється так, що, навіть зрубавши таку ялинку, тримати 

їі в квартирі буде неможливо. 

ЗАХИСТ ЗЕЛЕНИХ ЗОН 

«Ущільнювальна забудова» стала справжнім лихом 

міських зелених зон. Тільки в Києві з середини 1990-х 

до початку 2000-х під будівництво комерційного житла 

і розважальних закладів було знищено понад 400 га зе
лених насаджень. Причому влада не лише не бореться 

з цим явищем, а й сама нерідко видає незаконні дозволи 

на забудову скверів і парків. 

Тому в багатьох великих містах - Москві, Санкт-Петер

бурзі, Києві, Харкові - виникли цілі рухи з захисту зелених 

зон, які використовують багато-які способи екотажу. 
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У 2007 р. в Москві з'явився новий молодіжний рух, який 
називає себе «Грінбомберами» (Green-bomber- з англій

ської «Зелені терористи»). 

Активісти розписали близько 40 машин, що паркуються 
в зелених зонах, але це ще не межа. Найближчим часом 

грінбомбери планують охопити Петербург і Самару - хочуть 

зробити рух масовим. Працюють вони поодинці, вважаючи, 

що «Так безпечніше і для конспірації корисніше». Показово, 

що тільки у одного грінбомбера є власна машина, решта 

їздять на метро й таксі. 

Також у Росії проходить перманентна акція, скеронана 

на боротьбу з паркуванням в недозволеному місці. Тільки 

замість фарби використовуються наліпки з написом: «Я 

пар куюся, як ідіот». В Інтернеті існує сайт (idiotparking. 
ru), де можна замовити такі наліпки. У такий спосіб акти
вісти намагаються «виховувати людей». Наліпку можна 

благополучно відклеїти, але порушник отримує хороший 

урок. А от фарбу змити не так вже й просто. 

Грінбомбери також наносять на машини, що «провини

лися», яскраві написи: «Я паркуюся на газоні» або просто

«Газон». На їхню думку, досить одного фарбування, щоб 

автовласник припинив паркуватися в недозволеному МІСЦІ. 

Також можна розстрілювати машини, припарковані на 

газонах, з рогатки свинцевими кульками. 

«Те, що ви бачите, - не хуліганство, а соціальна акція. 

Ми грінбомбери, група людей, яких наша російська дійсність 
задовбала і які мають намір П виправити», - заявили вони 

про себе в одній зі спільнот ЖЖ. 

У багатьох містах активісти активно борються за 

збереження природи, дуже ефективно використовуючи 
шипування дерев (див. Главу 3 «Захист дикої природи»). 

Задля протидії будівництвам жителі вночі ламають 

паркани навколо будівельних майданчиків. Для цього слід 
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мотузкою зачепити стовпи і валити їх, вибивати дошки пар

кану. Можна запросити на акції і телебачення, щоправда, 

в цьому випадку треба працювати в масках. Так, у Києві, 

в грудні 2007 р. відбулась акція зі знищення будівельного 
паркану на Пейзажній алеї. Якщо природному об'єкту 

загрожують земляні роботи, можна встановити таблички 

«Копати не можна - кабель». 

Нерідко «сильні світу цього» захоплюють зелені зони 

для влаштування полів для гольфу. Загарбникам можна 

ефективно помститися, поливши майданчик для гольфу 

рідким хлором або рідиною для чищення басейнів - вся 
трава засохне. 

ТРУБИ ЗАВОДІВ 

Труби, за допомогою яких заводи, фабрики, інші підпри-
. . 

ємства скидають у рІчки та озера неочищенІ стоки, можна 

закупорювати автомобільними камерами, які накачують 

безпосередньо в трубі. 

Інший варіант - закрити їх монтажною піпкою (для 

однієї середньої труби знадобиться 20-30 банок пінки), до
давши туди порожні банки з-під пінки, пластикові пляшки, 

дерев'яні обрубки, каміння тощо. 

КОМЕРЦІЙНІ ДЕЛЬФІНАРІЇ 
Комерційні дельфінарії - це смерть для дельфінів. 

Одним із важливих способів боротьби з ними може стати 

знищення рекламних щитів, які закликають городян від

відувати дельфінарій, а також зламування за допомогою 

хакерів рекламних сайтів дельфінаріїв. 



~~® 
ЕКОТАЖ НА ОПТ 

Заповідники, національні парки, заказники, інші 

об'єкти ОПТ дуже потребують захисту за допомогою 

екотажу. Він може проводитися (і вже проводиться) 

як силами служб охорони заповідників і національних 

парків, так і за активної участі громадськості (особливо 

це стосується заказників, які не мають штату охорони). 

- «Я довго забивав вішки геодезичної розмітки, поки 

нарешті не збагнув, що їх слід висмикувати»,- говорив 

Едвард Еббі. А власне, чому б і не забивати? Це може стати 

дуже дієвим способом у випадках, коли на певній території 
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необхідно завадити сінокосінню. Бажано, щоб кілочки 
(можна й трубки) були сталевими, довгими (наприклад -
завдовжки 1 м), тупими на кінці (або просто товстими). На~ 
решті можна натягнуги дерев'яну або гумову насадку. Такі 
кілочки забиваються в землю майже повністю, на поверхні 
залишають тільки кінчик близько 10 см завдовжки. Кілочок 
покликаний завадити скосити траву навколо себе. Коса 
впирається в нього, і косіння стає неможливим. Оскільки 
кілочки вбиті дуже глибоко, їх неможливо просто вирвати. 
Таким же чином можна саботунати роботу сінокосарок. Цей 
метод особливо добре використовувати з метою захисту від 
скошування рідкісних і зникаючих рослин, що ростуть ~а 
луках. 

Якщо немає часу виготовити «Їжаки» для доріг, можна 
вкопати в лісову дорогу старі граблі, попередньо підточивши 
їх. 

Посадивши кущі шипшини живоплотом навколо місць 
зростання рщк1сних рослин, ви зможете не допустити там 

випасу худоби. 

Дороги, що ведуть на ділянки дикої природи і насамперед 
до заповідних об' єктів потрібно перекопувати. Траншея по
винна перекрити дорогу так, щоб П не можна було об'їхати 
(параметри траншеї: завглибшки - близько півтора метра, 
завширшки - близько метра). Її стінки, щоб уникнути їх 
осипання, мають бути похилими. Вал з землі, який виникає 

при копанні траншеї, необхідно геть розкидати довкола, 
щоб яму нічим було закидати. 

Блокування доріг, що ведуть в ОПТ, є дуже важливим 
елементом захисту природно-заповідного фонду. Блокувати 
можна за допомогою штирів у вигляді цвяхів, нагромаджен
ня каміння на дорогах, риття канав як поперек дороги, так 
і вздовж, у вузькому П місці завдовжки до 3 метрів (більш 
докладно ці методи описані в главі 4 «Перекриття доріг»). 
При в'їзді до лісу можна повісити поперек дороги цеглу 

на мотузці. Працівники, які ремонтують дороги, зазвичай 
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сигналізують таким чином водіям про те, що на ділянці 

проводяться дорожньо-ремонтні роботи, тому проїзд забо

ронено. Крім цього можна вивісити таблички про те, що 
дорогу зашиповано або перекопано в багатьох місцях. Це 

може допомогти, коли не скрізь можна перекрити дорогу 

(наприклад для того, щоб в разі лісової пожежі пожежна 
машина могла дістатися до потрібної ділянки лісу). 

Іноді вздовж доріг, що ведуть в ліс (де ростуть охоро
нювані види рослин), використовується розвішування 

листівок, в яких містяться попередження, що по траві 

ходити не можна, бо після війни залишилися міни, крім 

того - в лісі багато кліщів, змій тощо, що вони переносять 
небезпечні захворювання, які особливо загрозливі для 
дітей, що тут зависокий радіаційний фон. Такого роду 
попередження підписуються словом «Санепідемстанція)). 

3а допомогою таких листівок можна відбити бажання йти 
в ліс у багатьох людей. 

Дуже часто на шляхових розв'язках між дорожніми 

полотнами розміщують гарні яскраві клумби. Вони дуже 

небезпечні для комах. 3літаючись з усієї округи на ці 

клумби, комахи збиваються автомобілями і гинуть. Тому 
клумби, розташовані в таких місцях, необхідно знищувати 
всіма можливими способами (від елементарного витопту
вання до висіванни тут бур'янів). Можна навіть просто 

випадково заїхати на клумбу машиною. 

Щоб врятувати від незаконних рубок (особливо під дачі) 
дерев в заказниках та інших ОПТ низького рангу, їх необ

хідно шипувати (див. Розділ 3 «Захист дикої природи))). 
На території ОПТ, на лісових кордонах і т. п. іноді 

встановлюють великі потужні лампи. Ці лампи прива

блюють комах, які, прилітаючи на світло, згорають при 

контакті з самою лампою або в безпосередній близькості 

від неї. 3 метою захисту комах такі лампи можна розбивати 
з рогаток. 



~~~® 
ПРОПАГАНДА ТА АНТИПРОПАГАНДА 

·-~ 

Такий спосіб «дороблення» реклам,ного стенду 
є дуже ефективним. 

Пропаганда (як би її не називали, а по суті - це психоло

гічна війна) існує відтоді, як перші люди почали сваритися 

і воювати одне з одним. Половину битви виграно, коли 

ворог вас боїться. 

Пропаганда - це хороший спосіб не тільки донести до 

громадськості свою думку, а й забезпечити пару-трійку без

сонних ночей всяким безсердечним лісорубам, підрядникам, 

безхарактерним політикам, слизьким адвокатам і т.д. 
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Kpikt добре відомого способу спилювати ре1Ulа.мні щити, 
існує ще маса цікавих ідей, про які й ідеться в цьому розділі, 

і які змусять прокидатися в пот у та проводити безсонні 

ночі ворогів природи. 

РЕКЛАМНІ ЩИТИ 

Рекламні щити та ін. можна просто «розфарбувати» у та

кий нескладний спосіб. Візьміть звичайну масляну фарбу 

і розчинник. Вибирайте світлу фарбу для темних щитів 

і навпаки. Купіть також кілька пар гумових рукавичок 

і найтонші пластикові пакети. 3і смітника позаду продо

вольчого або винного магазину візьміть картонну коробку 

з картонними перегородками (які використовуються, щоб 

відокремити один від одного скляні банки або пляшки). 

Знайдіть затишне місце, щоб підготувати ваш «ящик 

з фарбами». Якщо ви розташуєтеся не в приміщенні, можна 

дозволити собі бути трохи неохайним. Якщо ж працюєте 

в приміщенні, розстеліть навколо товстий шар газет. Напри

кінці роботи треба знищити газети, а найліпше - спалити. 

У порожньому молочному пакеті або іншій ємності змішайте 

фарбу і розчинник у співвідношенні 1: 1 (розбавляючи 
фарбу, ви досягнете максимального розпилення). Одягніть 

рукавички і візьміть пластикові пакети. Не заповнюйте їх 

більше ніж на одну третину. Акуратно зав'яжіть, залишаючи 

якнайменше повітря всередині. Розстеліть всередині кар

тонної коробки один або два пластикові пакети для сміття 

і знову поставте перегородки. Переконайтеся в тому, що 

ви не залишили на пакетах відбитків пальців (те ж саме 

стосується коробки і перегородок - всі ці поверхні просто 

створені для відбитків пальців). Пластикава підстилка 

необхідна для того, щоб не залити фарбою вас або вашу 

машину, якщо один із пакетів з фарбою «потече». 
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Акуратно покладіть пакети з фарбою у відділення. 

Перегородки не дадуть їм бовтатися всередині. Крім того, 

так їх легше виймати, коли прийде час. Повторюйте цю 

процедуру доти, доки у вас не вкладеться стільки пакетів 

з фарбою, скільки вам потрібно. Парочку пакетів можна 

взяти про запас. 

Такі пакети можна використовувати для того, щоб за

бризкати рекламні щити на сталевих опорах, які не можна 

перепиляти. Будьте обережні та кидайте їх в щити стоячи не 

прямо по центру, а під певним кутом до них, перебуваючи 

трохи осторонь від щита, щоб бризки не потрапили на 

вас. Пакети також можна використовувати для того, щоб 

«прикрасити» автомобілі, будівлі або навіть внутрішні 

приміщення (якщо ви не забудете спочатку розбити скло 

хорошою бруківкою). 3а першої ж нагоди перевірте вашу 

шкіру, волосся і одяг- перекопайтесь в тому, що на вас 

немає плям фарби. Про всяк випадок майте під рукою 

пляшечку з розчинником і ганчірки, щоб стерти з себе 

компрометуючі плями. Ще краще псувати рекламні щити 

за допомогою пострілів з пейнтбольних рушниць. 

* Невеликі пляшки з пробками, що закручуються 
(як для деяких лікерів), можна також використовувати 

як «бомби з фарбою». Тільки для того, щоб іх розбити, 

потрібно більше зусиль, ніж для пластикових пакетів. 

Не забудьте також протерти пляшку і пробку, щоб не 

залишити відбитків пальців. 

* Скляні іграшки для різдвяної ялинки - прекрасні 
«барвисті бомби». Зніміть підвіску - кільце, налийте 

фарбу і запечатайте отвір. Пам'ятайте про відбитки 

пальцzв. 

*Дуже ефективно використовувати як такі бомби 

і яйця. Візьміть одне сире яйце. За допомогою голки 

зробіть зверху невеликий отвір і обережно приберіть 
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невеликий l.l/,Маточок шкаралупи. Змішайте за допомогою 

голки жовток і білок. Зробіть ще один отвір з тієї ж 

сторони яйця, приблизно на відстані дюйму від першого. 

Дуйте у другий отвір, тоді жовток і білок витечуть 

з першого. Приготуйте собі омлет! Налийте суміш фарби 

l розчинника в пляшечку з кришкою, що закручується, 

у вигляді тонкого конуса з отвором (можна використо

вувати і маленьку лійку). Заліпіть другий отвір в яйці 

сумішшю борошна з водою або воском. Залийте фарбу 

в перший отвір і теж заліпіть його. У вас вийшов чудовий 

снаряд, зручний за розміром і такий, що наполовину 

біологічно са.морозкладається. 

* Коли ви користуєтеся розпилювачем або пакетом 
з фарбою, одягайте старий одяг або недорогі накидки на 

випадок, якщо ви випадково заляпаєтесь фарбою. Носіть 

також капелюх або шапку, щоб закрити волосся. 

ЯК ВИПРАВИТИ НАПИСИ 

Можна спиляти рекламний щит, можна його спалити, 

але більш ефективний спосіб - це виправити саму рекламу. 

У Сіднеї одна з австралійських природозахисних груп про

вела справжню кампанію з виправлення реклами на щитах. 

Написи і малюнки - графіті - дуже легка справа, їх 

можна робити практично з нічого. Якщо ви будете виправ

ляти хоча б один рекламний щит на тиждень, це може 

коштувати рекламній компанії від 500 до 5000 доларів на 
рік, залежно від вашої старанності. Це сумний факт, але ми 

вже переконалися на довгому досвіді, що гроші - це єдина 

мова, яку сприймають рекламні компанії. 

Але більш важливим, ніж фінансовий чинник, є той ефект, 

який справить виправлена реклама на тих, хто їі прочитає. 
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Насамперед виберіть рекламний щит, який: 

1) рекламує продукцію фірм, що завдають шкоди природі 
(наприклад, всюдиходи) і 

2) підходить для того, щоб змінити цю рекламу на захист 
навколишнього середовища. 

Купіть балончики-розпилювачі (як це зробити, розказано 

в розділі «Балончики з фарбою» в цій главі). Для рекламних 

щитів найкраще підійде чорний колір. 

Постарайтеся звести нанівець силу впливу рекламного 

напису шляхом ВІДПОВІДІ на нього, якщо є вільне місце, 

або шляхом приписок, зауважень або коментаря, якщо слова 

і образи реклами дозволяють це зробити. Гумор допомагає 

розкрити дійсні наміри рекламодавця і обернути зміст 

реклами проти нього самого (тільки не робіть граматичних 

помилок!). 

Якщо рекламний щит зависокий і до напису не дотяг

нутися, ви можете взяти драбину (що не дуже зручно) або 

зробити спеціальну жердину, за допомогою якої ви будете 
розбризкувати фарбу. 

Візьміть ручку від швабри або іншу міцну, але легку 

дерев'яну планку або жердину (див. Рисунок). На одному 

кінці П зробіть виїмку на половину довжини жердини. 

До частини, що залишилася, прикріпіть плоску металеву 

смужку (2). Приблизно в 30 см від неї (залежно від розміру 
вашого балончика з фарбою) приєднайте підтримувальний 

упор (3), на якому буде розташований ваш балончик. При
єднайте до ручки скоби (4), щоб вони затискали балончик 
(приблизно в 20 см від краю). 

Прив'яжіть шматок ізольованого проводу до металевої 

пластини (2), пропустіть провід через отвір в упорі (3) 
і через карабіни (5), які розташовані по всій довжині 
жердини. Коли ви потигнете цей провід, металева плас

тинка патнене на розпилювальну голівку балончика. 



131 

Додатково потрібно приєднати з іншого боку жердини на 

скобі шарикову кришку від дезодоранту (6). Це дозволить 
зберігати певну відстань від балончика до щита. Можливо, 

вам доведеться трохи потренуватися, щоб ваш балончик 
перебував в потрібному місці на жердині. Хоча спочатку 

маніпулювати такою жердиною з фарбою не дуже зручно, 

попрактикувавшись, ви будете діяти вельми ефективно. 

ГРАФІТІ 

Графіті - це будь-який напис на стіні або на будь-якому 

іншому місці, неважливо чим виконаний. Хоча не слід вва
жати графіті будь-який напис, оскільки насправді мається 

на увазі малюнок або напис там, де їх не мало би бути. 

Сьогодні «графіті» прийнято називати написане фарбою 

( спрей з балончика) гасло або намальований барвистий 
малюнок, але не обов'язково для цього має використовува
тися фарба. Графіті можна нашкрябати наждаком на склі 

в метро або написати маркером в ліфті готелю. 

Вважається, що першими графіті були малюнки на 
стінах печер, а також на стародавніх грецьких і римських 

будівлях. У наш час графіті стали активно використову

вати в 60-х роках під час студентських заворушень. Тоді 

вулиці були розписані лозунгами: «Структури на вулиці 

не виходять!», «Пролетарі всіх країн, насолоджуйтеся!», 

«Не вірте тому, кому за тридцять!» Найбільш відомим був 

лозунг: «Вудьте реалістами - вимагайте неможливого!» 

Важливим є той факт, що одним із джерел поширення 

графіті служить хіп-хоп культура, що зародилася в Америці 

ще в 80-х роках. 3а допомогою таких безцензурних засобів 
поширення інформації можна було донести до загниваючого 
суспільства альтернативні ідеї. Сьогодні графіті відіграє ту 

саму роль, що й колись, відкриваючи людям очі на дійсність 

і закликаючи їх до спротиву. 
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На стінах будівель міст усього світу періодично зу

стрічаються заклики до звільнення 3емлі і тварин. Вони 

з' являються на стінах лабораторій, де проводять досліди 

над тваринами, звіроферм, хутряних та м'ясних магазинів. 

Там, де немає справедливості щодо братів наших мен

ших - тварин, діє Фронт звільнення тварин. Після кожної 

акції активісти Фронту залишають написи, що пояснюють 

причину ії проведення. Тепер убивці не спатимуть спокійно, 

перебуваючи в страху від думки, що є люди, готові захи

стити тварин. Про це їм постійно нагадуватиме написана 

всюди абревіатура з трьох букв «A.L.F. » (Animal Liberation 
Front). 

Як дряпати наждаком на шибках, описувати детально 

не варто, адже тут і так все зрозуміло. Дещо інша справа 

з маркерами. Маркери стандартного розміру швидко псу

ються і пишуть тонко, тому рекомендую взяти великий 

маркер з товстим стержнем типу «Edding 390» (permanent 
marker). Такий прослужить довше і пише товстіше. Для 
малювання великих малюнків і гасел на вітринах потрібно 

використовувати балончики з нітрофарбою, а не звичайну 

олійну фарбу. Придбати їх простіше в автомагазинах і на 

авторинках. Другий варіант частіше буває більш кращий, 

ніж перший, оскільки на ринках зазвичай вибір більше та 

й ціна нижча. Купувати балони слід не в тому районі або 

місті, де ви будете їх використовувати, а за його межами, 

бо, в разі проведення слідства (хоча зазвичай до цього не 

доходить), продавці можуть описати вас представникам 

органів або упізнати. Краще купувати балони в різних 

МІСЦЯХ. 

Необхідно заздалегідь продумати, які кольори вам 

знадобляться. Якщо тло (наприклад, стіна або паркан) 

темного кольору, то балончики потрібно брати яскравих 

кольорів (білий, сріблястий), якщо світлого- навпаки 
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темних (чорний, темно-зелений, темно-червоний). Якщо 

ви робите малюнок або напис, то й балончик в кожному 

випадку потрібен особливий. Деякі балони пишуть занадто 

жирно, і тому для тонких ліній в малюнках вони не згодять-. . . 
ся, натомІсть згодяться для написання гасла на вІтринІ. 

3 усіх балонів найкращий «Sunke spray»- багато фарби, 

пише чітко, розпилювач не зістрибує, тиск тримається 

нормальний аж до повного спустошення, не бризкається. 

Підходить для вітрин, бо пише жирно навіть на близькій 

відстані. 

На другому місці в «рейтин:rу популярності» стоїть «Bosny 
spray paint». Якості ті ж самі, що й у попереднього, але пише 
тонше. Зараз на прилавках він зустрічається найчастіше. 

Також рекомендуємо «АВRО Spray Paint», який містить 
багато фарби і не бризкається. 

Є й балони, які поєднують в собі купу вад, як, наприклад, 

«Pride». Він містить мало фарби, кольори якої водянисті й 
бляклі. До того ж він розбризкується, з нього часто злітає 

розпилювач, в ньому також швидко падає тиск. Такі ж 

недоліки у балонів «Махі», «Fiesta» і «Кing». 

У явімо, що може статися, якщо використовувати погані 

балончики. 

Глупої ночі борець за звільнення тварин крадеться вули

цями міста. І от бачить освітлену тьмяним світлом вітрину 

хутряної крамниці зі шкурами за склом. Наблизившись 

впритул до неї, він витягає з сумки балончик з фарбою, 

знімає кришку, але разом з нею злітає розпилювач. Акція 

на межі провалу, він шукає у себе під ногами деталь, що 

злетіла, але пошуки його марні. Тут з-за рогу з' являється 

синьо-блакитна машина зі «світломузикою», тож на сьогодні 

він мусить відступити. 

Ситуація близька до реальності, чи не так? 
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Якщо фарба розбризкується, то їі сліди на тілі та одязі 

можуть послужити доказом для звинувачення вас в хулІ

ганстві або, що ще гірше, в пошкодженні чужої власності. 

Через те, що в балончику швидко впав тиск, буде складніше 

писати. Водянисті й бляклі кольори будуть геть непомітні 

здалеку і погано виглядають. 

Працюючи з балончиком, не забувайте про заходи 

захисту здоров' я і безпеки. Малювати і писати гасла слід 

врукавичках(~овихаботканинних).Тканиннірукавички 

можуть пропускати фарбу. Добре б ще надіти респіратор, 

бандану, шарф або палестинську хустку, щоб не дихати 

шкідливою фарбою, і з метою безпеки приховати обличчя. 

Не рекомендую носити з собою балаклану (шапка з дірками 

для очей), оскільки це може спричинити багато зайвих 

запитань у охоронців під час звичайної перевірки. У момент 

малювання очі ліпше прикрити окулярами - будівельними 

(вони прозорі й коштують недорого) або сонцезахисними 

(вночі вони можуть завадити). Якщо фарба потрапила 

на руки або в очі, то якнайшвидше промийте їх водою. 

У разі потрапляння фарби до дихальних шляхів, вийдіть 

з приміщення на свіже повітря. Тримайте фарбу подалі від 

їжі та джерел підвищеної температури (вогню). 

Придумайте заздалегідь правдаподібну «легенду» про 

те, чому ви опинилися в цей час в даному місці та навіщо 

вам балончики, будівельні окуляри і гумові рукавички. 

Решту предметів можна вільно носити як одяг. У разі, 

якщо є ймовірність затримання, то усіх навідних предметів 

краще позбутися. 

На акції в пожвавлених районах найкраще ходити удвох, 

щоб одна людина писала, а інша спостерігала. Попередньо 

вивчіть місцевість, в якій будете працювати. Позначте всі 

можливі шляхи відступу, щоб, у разі небезпеки, можна було 

би швидко й непомітно зникнути. Небажано писати на 
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житлових будинках, оскільки це може викликати роздра

тування їх мешканців. У різних районах міста намагайтеся 

змінювати кольори і стиль написання, щоб створювалося 

враження, що працює не один, а кілька людей. 



~~~~ 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ЕКОТАЖУ 

~-· .... ~ ..... 
··-::·~---

Важливо не дати себе спіймати. Інформація, що 

.міститься у цій главі, надана досвідченими екозахисни

ка.ми. Не ставтесь до їхн,іх порад легкова:жн,о -.можливо, 

воllи виявляться для вас llайбільш важливими у всій цій 

КНиЗl. 

Може бути, щось здасться вQ...Л.t в цій главі llадто по

вчальllи.м. Це зроблеllо навмисно. Деякі заходи безпеки 

Ііастільки важливі, що .ми хотіли би буквальllо «вбити» 

їх вQ...Л.t у голову. Ваша боротьба дедалі більше загрожує 

тим, хто за кілька брудн,их доларів готовий розграбувати 
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і зпищити пашу п.лапету. Вопи усвідомлюють цю загрозу, 

тому будуть всіляко спопукати правоохороппі орzапи 

покіпчити з екозахиспиками. Ви зможете залишитися 

па волі й ефективпо діяти лише у разі, якщо постійпо 

пам'ятатимете про заходи безпеки. 

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ 

ВИБІР ЦІЛІ 

Ціллю ваших дій може стати будь-яка діяльність в довго

му ланцюжку - від штаб-квартири корпорації або державної 

установи до робіт безпосередньо на місцевості. Перед тим, як 

вибрати ціль, слід зібрати якнайбільше інформації про весь 

цей ланцюжок. Таке вивчення може допомогrи визначити 

найкращий об'єкт для удару, виявити найбільш уразливу 

ланку. Вивчення газет і журналів, а також спостереження 

за будівлями, складами, будівельними майданчиками і т.п. 

допоможе вам у виборі цілі. 

Проведений належним чином збір відомостей служить 

гарантією справедливості. Ніхто не стане наосліп нападати 

на об'єкт, не спробувавши спочатку зрозуміти ситуацію 

загалом. Переконайтеся, що ваша акція виправдана і той, 

проти кого вона спрямована, цілком на неї заслужив. Є 

значна різниця між «екозахистом» і звичайним вандалізмом. 

Більшість руйнівних проектів, які передбачається 

здійснити на громадських землях, більш-менш докладно 

аналізуються в документах відповідних організацій. Ці . . .. 
документи - аналІтичнІ доповІДІ про стан навколишнього 

середовища, звіти про вплив даних проектів на довкілля, 

плани використання земель, плани вирубок лісу і т.д.

містять найдетальнішу інформацію, включаючи карти 

об' єктів, що вас цікавлять, і можуть бути доступні для 
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зацікавленої громадськості. Можна спробувати зв'язатися 

з відповідною службою, надіслати запит поштою і отримати 

ці доповіді. 

У деяких випадках ви можете вказати на запиті не своє 

власне ім'я, а, наприклад, ім'я надійного друга (краще за 

все депутата), який не займається «екозахистом», і який 

передасть вам документи. Можливо, що у вас є добрі знайомі 

в одній з природоохоронних організацій, які отримують 

таку інформацію і можуть передати їі вам. Або ж ви можете 

отримати інформацію на вигадане ім'я на вказану вами 

абонентську скриньку або на адресу вашого друга. Ду~е 

важливо отримувати інформацію про проекти, які несуть 

загрозу дикій природі, і в той же час не виказувати себе4 • 

ПЛАНУВАННS1 

Ретельне планування кожного кроку під час операції 

і вміння передбачати всі можливі випадковості- це те, 

що врятує вас від в'язниці. Кожен із членів вашої групи 

повинен абсолютно точно знати, що він повинен робити, 

кожен повинен мати індивідуальне завдання, розклад, 

маршрути виходу на об'єкт та відступу і т.д. 

Ви маєте бути готові до того, що навіть найретельніші 

плани можуть миттєво зруйнуватися через непередбаче

ні обставини. Впоратися з несподіваними труднощами 

і подолати їх - ось головний іспит для тих, хто вирішив 

зайнятися «екозахистом ». 
Обираючи людей для тієї чи іншої операції, слід пам'ята

ти, що їхня кількість повинна бути мінімальною, але все ж 

таки достатньою для справи. Слушне правило - обмежи
тися близькими друзями, яких ви давно знаєте. Не кожна 

4 Потрібну інформацію можна отримати із загальної та спеціалізованої 
преси (прим. видавця). 
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людина годиться для такої діяльності, адже екозахисник . . . 
насамперед має вмІти дІяти в критичних ситуацІях, але 

ще не існує такого тесту, який дозволив би визначити, 

хто витримає стресову ситуацію, а хто - ні. Той, хто буде 

обирати людей для операції, повинен просто покластися на 

своє уявлення про цих людей. Однак, звичайно ж, не слід 

брати слабохарактерних, параноїків і не зовсім надійних 

людей. 

Якщо при підготовці операції велись якісь записи, ви

користовувались письмові нотатки або карти, не забудьте 

знищити їх до виходу з дому. 

ПРОНИКНЕННЯ 

Краще, якщо група скористається якимось транспортом. 

Це може бути мотоцикл, автомобіль або невелика вантажів

ка. Який би вид транспорту ви не використали, він повинен 

не кидатися в очі й не виглядати підозрілим - жодних 

спеціальних фарб, наліпок, оригінальних номерних знаків 

тощо. 

У більшості випадків не слід зупинятися безпосередньо 

біля цілі, паркувати машину поблизу або роз'їжджати 

туди-сюди. 

Коли ви будете виходити з автомобіля, не грюкайте 

дверцятами. Слід тихенько натиснути на них, щоб вони 
закрилися частково. Водій після того, як виїде з зони дій, 

зможе закрити їх нормально. У сільських і приміських 

районах зазвичай краще вивантажувати групу подалі від 

об'єкта, щоб далі вони йшли пішки. У міських районах 

найкраще висаджувати їх ближче до цілі, щоб уникнути 

небажаних зустрічей з поліцейськими патрулями на вули

цях. Основний принцип - уникати випадкових перехожих, 

які потім змогли би описати вашу зовнішність, машину 

і навіть назвати П номер. Паркувати машину поблизу від 
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об'єкта небезпечно через ту ж саму причину:. Після того, як 

група висаджена, водієві слід негайно покинути цей район 

і стояти десь у затишному місці до заздалегідь обумовленого. 

часу, коли він повинен буде вас забрати. А найкраще, якщо 

він поїздить деінде, поки не настав час. Якщо ви все ж 

таки вирішите припаркувати машину, це краще зробити 

в жвавому місці (біля магазину, ресторану або кінотеатру), 

де ви можете загубитися в натовпі. Уникайте проводити 

операції в ранні години, коли руху ще мало. Найкращий час 

для подібних операцій - від настання темряви до півночі. 

У сільській місцевості навпаки - певно, небезпечніше 
їздити вночі, і вам доведеться сховати автомобіль вдень 

десь в лісі або на путівці, що веде до шосе. 

І:ІИШ·І . . 
Отже, групу висаджено на місці виконання акції. Тепер 

вона має певний розрахунковий час, щоб виконати свою 

роботу і дістатись точки, де П мають підібрати. Не слід 

висаджувати і забирати групу в одному і тому самому місці, 

оскільки висадку могли помітити зайві очі. Дуже важливо 

правильно розрахувати час. Водій не повинен перевищу

вати швидкість. Якщо група не підійшла в обумовлений 

час, водієві слід від'їхати і повернутися через заздалегідь 

обумовлений час (з інтервалом в 15 хвилин або півгодини, 
як ви самі вирішите). 

Якщо з'явилася поліція, водій і група повинні напра

витися до запасної точки зустрічі в кількох кварталах 

або кількох милях від першої або ж зустрітися за потреби 

за кілька годин. Якщо існує безпосередня загроза бути 

спійманим, члени групи ховають інструменти (щоб потім 
їх забрати) і залишають район самостійно, не маючи при 

собі нічого, що могло б їх скомпрометувати. Кожен повинен 
мати «легенду» - що, власне, він тут робить. 
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Після успішної посадки автомобіль має покинути район 

на нормальній швидкості. Коли ви від'їдете на безпечну 

відстань, слід зупинитися на короткий час і прибрати подалі 

всі інструменти і підозрілі предмети. 

Якщо це можливо, автомобілю, який вас забирає, не 

слід з'їжджати з асфальту на узбіччя, щоб не залишати 

слідів шин. Звичайно, без цього важко обійтися в сільській 

місцевості або на лісових дорогах. У цьому випадку сліди 

автомобіля і людей бажано замести мітлою або гілками. 

Період між висадкою групи і їі посадкою може коливатися 

від декількох хвилин, якщо це операція в місті (наприклад, 

доставка відерця зі стічними водами до офісу корпорації) до . . . . 
деКІЛЬКОХ ГОДИН, а, МОЖЛИВО, НавІТЬ І ДНІВ, ЯКЩО Це СКЛадНа 

операція на місцевості, наприклад, шипування дерев або 

ДОрІГ. 

Щоб визначити на місцевості ту точку, де групу треба 

забрати, їі можна заздалегідь відзначити, помістивши на 

узбіччі якийсь предмет (наприклад, використану банку з-під 

мастила або пляшку). Постійні орієнтири (мости, повороти, 

дорожні знаки або стовпчики із зазначенням миль) - най

кращі і найнадійніші. Автомобіль, який повинен забрати 

групу, може мати додатковий ліхтар (наприклад, потужний 

ручний ліхтар на приладовому щитку), щоб група при його 

наближенні могла його впізнати. Гальмами користуйтеся . . . . 
якомога менше, оскІльки гальмІвнІ вогнІ видно на дуже 

великій відстані. Слід уникати користуватися гальмами 

при зупинці і більше використовувати ручне гальмо. 

НІЧНІ ОПЕРАЦІЇ 

Перед виконанням нічної операції ретельно перевірте 

ваш план і спорядження. Залиште все зайве і непотрібне. 

Не беріть з собою документи, гаманці і все те, що може вас 
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ідентифікувати або бути джерелом непотрібного шуму. 

Якщо ви носите з собою ключі від машини, застебніть їх 

безпечною шпилькою в кишені брюк. 

Перед тим, як виступити, дайте очам звикнути до 

темряви - бодай зо п'ять хвилин не дивіться на яскраві 

вогні. Варто почекати півгодини перед тим, як вступити 

в небезпечну зону. Будь-яке яскраве світло може на деякий 

час позбавити вас здатності бачити в темряві. Якщо необ
хідно дивитися на вогонь або користуватися ліхтариком, 

закривайте одне око. Коли розглядатимете щось в темряві, 

не дивіться прямо на цей предмет. У кожної людини є в оці 

«сліпа» точка. Якщо очі будуть постійно рухатися, побачити 

предмет в темряві буде легше. Практикуйтеся, гуляючи по 

ночах. І їжте більше моркви. 

Крокуйте рівномірно і не бігайте в темряві. Піднімайте 
коліна при ходьбі вище, ніж зазвичай, це зменшить можли

вість зашпортнутися за каміння, коріння або нижні гілки. 
Одну руку витягніть уперед, перед обличчям, щоб вас не 

били гілки. Це кращий спосіб «відчувати» дорогу в темряві. 

Слух набуває в темряві набагато більшого значення, часто 

почути можна більше, ніж побачити. Вичекайте кілька хви

лин перед тим, як вступити в небезпечну зону, і послухайте, 
чи не чути кроків охорони або перехожих. Переконайтесь 

в тому, що шапка не закриває вуха. Щоби розчути слабкі 
звуки, можна скласти долоню човником і приставити до 

вуха. Прикладатися вухом до землі марно - ви навряд чи 

щось почуєте. 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

Кожному з учасників операції слід повідомити тільки те, 

що йому необхідно знати - тоді вони не розбовкають зайвого. 

Це вбереже і ваших товаришів, і вас. Ніколи не обговорюйте 

ваші дії телефоном, навіть якщо це телефон-автомат. 
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У никайте зберігати речі, які можуть бути поставлені 

вам в провину (різного роду інструменти, одяг, фарби, 

документи і карти тощо) в вашому домі чи квартирі. 3а 

мож:ливості, залишайте їх у лісі або камері схову. Якщо ж 

вам все ж таки доводиться тримати їх вдома, ретельно 

заховайте. До речі, майте на увазі - ваша ділянка, на 

відміну від будинку, може бути оглянута і без ордера на 

обшук. 

Періодично позбавляйтеся ВСІХ інструментів, які 

залишають виразні індивідуальні сліди (кусачки, плос

когубці і т.д.) і замінюйте їх на нові, краще виробництва 

іншої фабрики. Відразу після особливо «важкої» операції 

найкраще позбутися всіх інструментів. Пам'ятайте, що 

вартість нового інструменту все одно набагато нижче, ніж 

послуги хорошого адвоката, якого вам, можливо, доведеться 

наймати. Інструменти можна викинути на смітник, закопати 

десь або кинути в річку. 

Карти, папери та документи слід спалити і перемішати 

попіл. Сам попіл краще закопати або спустити в унітаз. 

Фарб можна позбутися так само, як і інструментів. Не 

забудьте також позбутися й одягу, на якому можуть бути 

сліди фарби. 

Весь одяг має бути випраний, а взуття-вимите відра

зу ж після операції. Це допоможе видалити сліди бруду, 

тирси і тому подібні докази вашої діяльності. Особливу 

увагу зверніть на плями машинного мастила. Якщо вони 

є, краще знищити і взуття, і одяг. Одяг і взуття можна 

викинути на смітник, закопати або спалити. Особливу 

увагу зверніть на взуття. 3а чітким відбитком черевика 

легко визначити і його власника. 

Не иереймайтесь через знищені інструменти, взутгя чи 

одяг. Свобода - безцінна! 
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Якщо ви використовували автомобіль, вичистіть і вимий

те килимки на підлозі й почистіть пилососом сидіння, щоб 

позбутися слідів rрунту або бруду. Не забудьте витрусити 

і мішок зі сміттям з пилососа. Якщо ви пересувалися не 

по асфальту, вимийте автомобіль. Іноді корисно навмисно 

заляпати номер машини брудом перед операцією, щоб його 

неможливо було прочитати в темряві, особливо якщо ви 

перебуваєте там, де бруд на номерному знаку - нормальне 

явище. 

Ніколи не возіть із собою те, що може скомпрометувати 

вас, якщо в цьому немає потреби. Після завершення опера

ції слід побороти спокусу прихопити з собою розвідувальні 

прапорці або кілочки, частини пошкоджених машин тощо. 

Якщо вашу машину зупинять і оглянуть (неважливо хто -
поліцейський чи розлючений робітник, лісоруб, скотар), 

подібні предмети можуть стати свідченням проти вас. 

Завжди треба мати напоготові придуману історію, яку 

можна розповісти тим, хто зупинить вас. Вона має бути 

коротенькою і простою, без зайвих подробиць. 

Найкраще діяти маленькими групами близьких друзів. 

Остерігайтеся новачка, який виказує великий інтерес - він 

чи вона можуть виявитися провокаторами або поліцейськи

ми шпигунами. Ніколи не слід брати на операцію більше 

людей, ніж це необхідно. 

Використання агентів-провокаторів досить широко поши

рене явище. У Великій Британії типи з САС (британський 

варіант «зелених беретів») намагалися проникнути в групи, 

які виступали проти полювання, і навіть створили свої 

власні фальшиві групи, щоб своїми жорстокими діями 

дискредитувати справжніх екозахисників. У Сполучених 
Штатах випадки, коли агенти ФБР або поліції проникали 

в різноманітні радикальні групи і навіть скоювали злочини, 

занадто численні, щоб їх перераховувати. Якщо хто-небудь 
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у вашому районі скоює злочини, які потім приписують вам, 

використовуйте зв' язки в засобах масової інформації, щоб 

засудити такі дії. Придумайте для кожного члена вашої 

групи вигадане ім' я або номер і використовуйте їх під час 

операцій. Таким чином, коли виникне потреба назвати 

одне одного або впізнати одне одного в темряві, вам не 

доведеться називати справжні імена (які можуть стати 

відомими, якщо при цьому поруч опиниться непомічений 

свідок). Щоб запам'ятати ці прізвиська, потрібна концентра

ція уваги і практика, крім того, в стресовій ситуації імена 

можуть легко вилетіти з голови. Ніколи не використовуйте 

фіктивні імена на публіці, коли ви не на операції. 

Має сенс взагалі обмежити розмови під час операції. 

Найкраще подавати сигнали рукою, принаймні тоді, коли 

ще досить видно. 

Намагайтесь не проводити операції під час повні або 

майже повні. Місяць у фазі від чверті до половини дає 

досить світла, щоб можна було рухатися. 

Не ведіть щоденника і взагалі ніде не робіть жодних 

записів щодо ваших дій. Не напийтесь, щоб не розпатякати 

всьому бару про свої плани. Випивка довела до в'язниці 

більше людей, ніж будь-що інше. 

Якщо ви серйозно займаєтеся «екозахистом», уникайте 

будь-якої політичної діяльності, демонстрацій, пікетів тощо. 

Коли поліція починає розшукувати винних, вона починає 

перевіряти існуючі списки активістів і особливо списки за

арештованих і засуджених. Ці списки дуже докладні, ніколи 

не знищуються і доступні будь-якій поліцейській дільниці. 

Агенти, які розслідують справу, обов' язково відвідають 

цих людей, побувають на демонстраціях і складуть такий 

рапорт, який стане підставою для виклику цієї людини на 

допит. Не висовуйте даремно голову. 
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Вашим найбільшим союзником повинні бути знання. 

Підіть в публічну або університетську бібліотеку і почитайте 

про методи поліцейських розслідувань. 

Уникайте шаблонів. Хоча радити легше, ніж діяти. Вас 

буде тягнути до шаблонів вже проведених операцій - за 

видами цілей, днях тижня, коли ви дієте, за часом доби, 

коли ви завдаєте удару і т.д. Агенти можуть вивчити ваші 

прийоми і виявитися на подив прозірливими, передбача

ючи ваші можливі дії. Це може призвести необережного 

екозахисника в добре розставлену пастку. Зробіть свідоме 

зусилля і завдайте ударів безладно, наскільки це дозволяє 

безпека. Час від часу залягайте на дно. Якщо у вас є підстави . . . . . . 
ВВажати, ЩО ПОЛІЦІЯ ІНТеНСИВНО рОЗСJП.дуЄ вашу ДІЯЛЬНІСТЬ, 

припиніть всі операції на кілька місяців. Обмежений штат 

співробітників і бюджет змусять владу направити слідчих 

на інші, більш нагальні справи. 

У період тимчасового призупинення своєї діяльності 

скористайтеся нагодою і знищіть ваш інструмент, розвіддані 

та інші матеріали, як про це було сказано вище. Будьте 

чисті, як немовля, на випадок, якщо поліція нападе на ваш 

слід або почне підозрювати вас настільки, що потягне на 

допит або отримає ордер на обшук. 

І останнє правило. 

Не завдавайте шкоди людям. Поважайте все живе. 

ЯК УНИКНУТИ АРЕШТУ 

Якщо ви тривалий час діяли в одному районі, поліція 

постарається влаштувати пастку. Розставляючи їі, агенти 

будуть виходити з логіки ваших попередніх дій. Можливо, 

ви діяли в певні дні тижня, можливо, якісь цілі ви вибирали 

частіше за інші. Можливо, відомі ваші маршрути виходу на 

ціль або відходу. Найчастіше екозахисники не потрапляли 
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в такі пастки просто тому, що вони були настарожі й діяли 

безшумно, в той час як інша сторона була стомлена тижнями 

безплідного очікування. Кращий спосіб уникнути пастки -
завдати по об'єкту лише ОДИН удар, але максимально 

ефективний. 

Іноді пастку підлаштовують, залишаючи техніку та 

обладнання на ніч на дорозі. В цьому випадку поліцейські 

машини можуть бути заховані не тільки десь поблизу на 

rрунтовій дорозі обабіч від «приманки)), а й на значній від

стані, в повній готовності зупинити підозрілий автомобіль. 

Якщо ви побачите таку принадну ціль, начувайтесь! Не 

завдавайте удару негайно, спочатку ретельно обнишпорте 

весь район, не шкодуючи часу, і переконайтеся, що поблизу . . . 
немає НІЧОГО ПІДОЗрІЛОГО. 

У випадках, коли дорожні машини постійно виводять 

з ладу, власники воліють залишати їх на ніч в найбільш 

жвавих місцях, наприклад, на узбіччях шосе, щоб забез

печити їх охороною поліції або приватних охоронців. 

Перевірте гарненько, чи немає серед дорожньої техніки 

машин з приватними охоронцями. 

Треба мати на увазі, що екозахисники можуть потра

пити до лап поліції у найнесподіваніший спосіб. Ніколи 

не перевищуйте швидкість, коли вирушаєте на операцію 

або вертаєтесь з неї - ви можете потрапити в пастку через 

радар. Добре мати пасажира на передньому сидінні, який 

буде діяти як спостерігач і контролювати водія. Він може 

спостерігати, чи немає поліції або інших дорожніх пере

шкод і попереджати водія, якщо той почне перевищувати 

швидкість. Якщо водій занадто чутливий до зауважень 

йому(ій краще не сідати за кермо. 

Нічого не підозрюючі екозахисники можуть стати жер

твою дій правоохоронних органів ще в одній характерній 

ситуації- коли єгері або лісничі ловлять браконьєрів. 
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Зазвичай їхня тактика є такою: зупинитися десь на височи

ні, звідки добре проглядається дорога, по якій можуть вночі 

їхати браконьєри. Потрібно заздалегідь дізнатися, якими 

машинами користуються єгері в вашому районі (найкраще 

з 'їздити в місцеве відділення інспекції з полювання та 

рибнагляду і подивитися). Якщо ви вночі поїхали на опера

цію і помітили єгерів, найкраще згорнути свою діяльність 

і дочекатися іншої ночі. Ці люди займаються важливою 

справою, виловлюючи браконьєрів, і їм слід допомагати, 

а не протидіяти. Пам'ятайте, що єгері наділені всією 

повнотою влади, і за ними стоїть держава, вони можуть . . . . 
спостерІгати І за порушеннями Інших законІв, а не лише 

правил полювання. Оскільки вони можуть зупинити вас 

вночі, ніколи не слід брати з собою на операцію рушницю 

або щось таке, що робило б вас схожим на браконьєра. 

Варто мати на увазі ще одну важливу річ. Щоразу, коли 

інспектор або єгер зупиняє підозрілу машину або людину, 

він може записати ваші дані. Навіть якщо вас зупинили на 

короткий час, а потім відпустили, ці записи можуть в по

дальшому вивести на вашу діяльність. Якщо вас зупинять 

до того, як ви завдали удару,- відкладіть операцію. Якщо 

зупинили після того, як справу зроблено,- докладіть усіх 

зусиль і знищіть всі свідчення вашої діяльності, тільки-но 

доїдете до безпечного місця. 

' ' : ' . 
Не можна недооцінювати важливість правильного вибору 

одягу. Пам'ятайте- те, що ідеально відповідає для одного 

типу операцій, може не згодитися для інших. На вибір 

можуть впливати різні чинники в залежності від того, де 

відбувається дія (в місті або в сільській місцевості), денна 
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ця операція чи вечірня, якої пори року тощо. 

Одне загальне правило - уникайте виглядати незвично 

або екзотично. Ви не повинні нічим виділятися. Одягайтеся 
так, як зазвичай одягаються люди в цьому районі, хто б вони 

не були - робочі чи лісоруби, будівельники чи службовці 

компаній. У вас може виникнути необхідність розчинитися 

серед них, коли ви будете відходити після завдання удару. 

Маскування може бути різного виду. Якщо дія відбуваєть

ся десь в дикій місцевості (наприклад, якщо ви «шипуєте» 

дороги або дерева), бажано носити звичайний маскувальний 

одяг військового зразку. У тих випадках, коли вам буде 

потрібне серйозне маскування, краще звернутися за пора

дою до спеціальної літератури, наприклад, до посібників 

із військової підготовки або спеціальних журналів. 

Для багатьох операцій камуфляж військового типу не 

просто не годиться, а може навіть викликати прямі підозри. 

При операціях на будмайданчиках або з дорожніми ма

шинами найкраще підійдуть комбінезони та каски - одяг 

дорожнього робочого. Якщо навіть хтось і побачить вас, 

подумає, що ви тут працюєте. Старі комбінезони можна 

купити за досить доступними цінами. 

Світло, що падає на обличчя, рідко створює проблеми для 

нічної роботи. Однак у деяких випадках корисно невеликою 
кількістю паленої пробки натерти чоло, вилиці, кінчик носа 

і підборіддя. Ніколи не фарбуйте все обличчя - досить 

тонувати перераховані виступаючі точки. Ця форма нічного 

камуфляжу досить рідко використовується, здебільшого 

тому, що «забарвлений» різко відрізняється від інших, 

і будь-хто, хто його помітить, вирішить, що він займається 

якоюсь нелегальною діяльністю. Тому, хто вирішить ско

ристатися одним із видів розмальовки, найкраще носити 
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з собою пару пакетиків вологи:х серветок. Їх потрібно трима
ти в кишені, заколотою на шпильку (НЕ проколіть пакети 

шпилькою - рідина витече). Після закінчення операції в.и 

можете використати їх і швидко очистити обличчя. 

•=ЕkJІі;І 
Важливо правильно вибрати взуття. Пам'ятайте, що 

черевики або чоботи залишають відбитки, які можуть стати 
свідченням проти вас. Найкраще використовувати дешеві 

тенісні туфлі, які можна викинути після великої операції або 
після кількох дрібних. Якщо ви готові перетерпіти певний 

дискомфорт, краще купувати туфлі на пару розмірів більше, 
ніж потрібно, і носити їх з додатковою парою шкарпеток. 
Це допоможе збити з пантелику слідчих, які можуть ефо
тографувати відбитки або зробити з них зліпок на місці 
«злочину». Якщо можливо, придбайте туфлі з гладкою 

ПІДОШВОЮ. 

Для деяких операцій легкі черевики виявляються не

практичними! 

Для роботи на сильно пересічній місцевості або вночі, 
коли можна впасти і розтягнути або вивихнути ногу, по

трібні жорсткі черевики. Якщо для вас занадто втратно 
викидати такі черевики після операції, ви можете надіти 

поверх них шкарпетки (для роботи вночі- темні). Носіть 

із собою кілька пар шкарпеток, якщо дієте на твердому 

або кам'янистому rрунті. Шкарпетки треба після операції 
негайно викинути, оскільки дрібні ниточки можуть послу

жити доказом проти вас. Можна також зшити спеціальні 

чохли з брезенту і одягати їх поверх черевиків. 

Одяг для нічних операцій має бути темним. Довгі 
рукави мають закривати світлу шкіру. Якщо ви хочете 



151 

рухатися безшумно, позбудьтеся одягу з нейлону та син-. . . 
тетики, оскІльки вони видають при русІ свистячІ звуки. 

Одяг з вовни більш безшумний, ніж з бавовни, однак, саме 

вовняні речі можуть залишити безліч волокон-доказів на 

місці дії. Чагарник, колючий дріт, просто гострий камінь 

можуть вирвати шматок вовниної тканини. Одяг не має 
бути занадто просторим, висіти на вас, оскільки це збільшує 

ймовірність того, що ви зачепитесь за якийсь предмет, що 

виступає, і залишите на ньому шматок вирваної тканини. 

Найкраще підійдуть комбінезони або прості робочі куртки 

та штани. Після великої операції найкраще викинути весь 

одяг, в якому ви були, оскільки ви могли залишити на 

місці дії клаптики одягу або тканини, а вони можуть стати 

доказами проти вас. 

РУКАВИЦІ 

Рукавички необхідні й обов'язкові, щоб не залишати від

битків пальців. Кожен тип рукавичок має свої особливості. 

Шкіряні- хороші, міцні і підходять для більшості опе

рацій. Однак шкіра може залишати такі самі чіткі сліди, як 

і відбитки пальців, особливо, якщо рукавички забруднені 
машинним мастилом. 

Матерчаті - не настільки міцні, як шкіряні, але однаково 

придатні для більшості робіт, до того ж вони дешевші. 

Низька ціна дозволяє знищити їх після операції, що дуже 
бажано. 

Пластикові або гумові зазвичай підходять тільки для 

легкої роботи. Руки в таких рукавичках пітніють. Коли ви 

зніматимете такі рукавички, не забувайте, що їх внутрішня 

сторона несе чудовий набір ваших відбитків пальців. Най

краще їх закопувати у відлюдному місці якомога глибше. 

Незалежно від того, який тип рукавичок ви використо
вуєте, перш за все, знищіть бирки виробника. 
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ГОЛОВНІ УБОРИ 

Головні убори - важлива річ як з точки зору маскуванн~, 

так і з точки зору тепла. Найбільш поширеними й зручними 

є в'язані шапочки. Крислаті капелюхи чіплятимуться за 

гілки та сучки, тож їх краще не вдягати. Можна закривати 

обличчя масками або кольоровими шийними хустками, але 

їхнє використання може спричинити додаткові труднощі 

з поліцією. 

КАМУФЛЯЖ АВТОМОБІЛЯ 

Щоб вашу машину було важче помітити, пофарбуйте 

всю їі одним кольором, гарною автомобільною неяскравою 

«похмурою» фарбою. Найкраще білий, жовтий, помаран

чевий, зелений або коричневий колір. 

Непогано встановити антену, навіть якщо у вас немає 

радіо. Пофарбуйте колеса в той самий колір, що й авто

мобіль, або ж в чорний колір. Уникайте шин з виразними 

білими буквами або іншими символами, що кидаються в очі. 

Позбавтеся наліпок на склі та бамперах. Залиште лише 

наліпку у вигляді національного прапора, якщо ви хочете 

бути схожими на місцевих «славних хлопців». Приклейте 

їі липкою стрічкою на скло зсередини кабіни так, щоб за 

потреби їі можна було легко зняти. 

Будь-які пакунки та різне похідне спорядження закри

вайте брезентом або накидками. Коробки з інструментом, 
паяльні лампи та інший «робочий інструмент» можна 

залишити і на очах, якщо ви хочете виглядати, як робочі. 

ІНСТРУМЕНТИ 

Кількість інструментів, які ви використовуєте на опе

раціях, має бути зведено до мінімуму. До їх числа можуть 
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входити розсувний гайковий ключ, ножівка по металу 

з запасними лезами, кусачки великого розміру, плоско:губці, 

викрутки, важелі й ножівка. Не слід брати з собою інстру

менти, робота з якими супроводжується сильним шумом. До 

цієї категорії потрапляють і молотки, хоча для деяких видів 

робіт вони необхідні, наприклад, для «шипування» доріг 

або дерев. Не варто зайвий раз використовувати бензопили. 

Якщо ви обмотаєте рукоятки інструмента ізоляційною 

стрічкою, вони не будуть так стукати одна об одну. 

Якщо потрібно взяти з собою тільки пару інструментів, ви 

можете приторочити їх до паска, щоб не втратити їх у тем

ряві. Інструменти можна також носити в кишені куртки або 

в спеціальній сумці через плече. Така сумка має швидко 

і просто відкриватися і закриватися. Перед тим, як піти 

на операцію, потрясіть П і переконайтеся, що інструменти 

не дзеленчать. Може стати в нагоді рушник, якщо вам 

доведеться перерізати дріт. Оберніть його рушником рази 

два, а потім вже перерізайте кусачками. Рушник заглу

шить дзенькіт перерізаного дроту. Дріт можна надкусити 

кусачками, а потім згинати його туди і назад, поки він не 

зламається - це теж безшумний спосіб. Попрактикуйтесь. 

Всі інструменти, якими ви користуєтеся, мають бути 

звичайними. Купуйте їх у великих магазинах, де продавець 

і касир навряд чи запам'ятають вашу зовнішність. Якщо 

кому-небудь доведеться купувати спеціальні інструменти, 

матеріали або книги поштовим замовленням, не залишайте 
. . . . 

СЛІДІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИВеСТИ на ВаС СЛІДСТВО. 

Мікросліди, які залишають інструменти, часто дуже 

характерні. Тому має сенс час від часу позбавлятися всіх 

інструментів і замінювати їх на нові- іншого розміру, 

типу або іншого виробника. 
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ДРІБНЕ СПОР~ДЖЕНН~ 

Кишенькові ліхтарики можуть бути корисними і навіт~ 

необхідними при нічних операціях. Необхідно мати з собою 

годинник для координування тривалості операції, часу 

висадки, відходу і т.д. Підійде будь-який надійний годин

ник з підсвічуванням або люмінесцентним циферблатом. 

Особливозручніводонепроникні годинники. 

У кожного з членів вашої групи в кишенях (різних, щоб 

не дзвеніли) мають бути кілька монет на випадок, якщо 

в разі небезпеки доведеться зателефонувати. Якщо ви від

стали від групи або пропустили час, коли вас має забирати 

машина, зателефонуйте по телефону-автомату й домовтеся, 

щоб за вами приїхали згідно з одним із запасних варіантів 

(при плануванні операції необхідно передбачити номер 

телефону, куди можна було би зателефонувати у такому 

випадку, і один член вашої групи повинен залишитися 

чергувати біля цього телефону). 

«НІЧНИЙ ЗІР» ТА КИШЕНЬКОВІ ЛІХТАРИКИ 

Допомогти вам у проведенні нічної операції допоможе 

безліч найрізноманітніших засобів. Головні з них- це 

кишенькові ліхтарики. Маленькі, розміром з авторучку, 

зручно використовувати в тих випадках, коли ви працюєте 

з різним обладнанням, замками і т .д. Ліхтариками більшого 

розміру зручно користуватися в рукавичках. Лінзу ліхтаря 

слід заклеїти двома смужками скотчу й залишити тільки 

вузьку шпарину для проходження променю. 

ЗВИЧАЙНІОПТИЧНІПРИБОРИ 

Вночі можуть стати в пригоді біноклі або підзорні труби, 

особливо коли є потреба розглянути добре освітлену терито-
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рію. Для досягнення максимального ефекту потрібні лінзи 

з діаметром не менше 50 мм, які краще збирають світло. 

ОХОРОНЦІ 

Робота охоронця нудна, марудна і погано оплачувана. 

Все це подвійно актуально при роботі в нічну зміну. Довгі, 

порожні години, жодних подій, і так ніч за ніччю ... Це 
стомлює, притупляє почуття і робить людину неуважною. 

Люди, які працюють охоронцями, - це або молодь, яка 
хоче «погратися в сищика», або пенсіонери та відставні 

поліцейські. У ці довгі самотні ночі більшість охоронців 
тягнеться до добре освітлених ділянок або до місць, звідки 

видно транспорт, що сновигає повз по дорозі. Їх часто можна 
знайти десь у тіні бульдозера. Коли їм дозволяють користу
ватися вантажівками або автомашинами для патрулювання, 

вони рідко покидають зручний і безпечний салон, щоб 
обійти територію пішки. Перелякані або здивовані, охоронці 

можуть бути непередбачуваними і небезпечними. В той же 

час страх іноді диктує їм бути обережними. 

Рідко ви побачите охоронця, який крадеться в ночі. Але 
завжди треба бути готовим до того, що на наступній операції 

ви опинитеся віч-на-віч саме з таким «ентузіастом». Якщо 

ви будете досить обережні, охоронці не будуть небезпечними . . . 
НІ для вас, НІ для ваших друзІв. 

Щоб вас не турбували охоронці, вивчіть такі правила. 

Не галасуйте. Рухайтеся повільно і обережно. Якщо 
вам треба зробити щось, що неодмінно спричинить шум, 

постарайтеся, щоб його заглушив шум транспорту, що . . . 
проходить повз, лІтакІв, шум дощу І т.д. 

Коли будете переходити дорогу, робіть це відразу після 
того, як проїде машина. Світло фар на якийсь час засліпить 

тих, хто перебуває попереду. Самому теж краще не дивитися 

на яскраве світло. 
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Дощова погода зазвичай змушує охорону перебувати 

в приміщенні або сидіти в машинах. Холодна погода часто 

змушує охорону зачиняти шибки. Нехай погода буде вашІЩ 

спільником. 

Якщо охоронець відчув про вашу присутність, краще 

сховатися, а не бігти. Цілком можливо, що він лише по

нишпорив прожектором для годиться. 

Мало хто зважиться піти перевіряти самотужки, що ж 

там ворушиться в цій загадковій темряві. 

Два охоронці завжди хоробріші, ніж один. Швидше за 

все, вони не заснуть і у разі чого кинуться навздогін. 

Завжди треба мати напоготові «легенду» - як і чому ви 

опинилися тут. 

Якщо ви вночі хочете визначити, де перебуває охорона, 

будьте вкрай терплячі, навіть якщо чекати доведеться довгі 

години. Шукайте відблиск місячного світла на металі або 

слабкий вогник сигарети. Лягайте на землю і дивіться, 

чи не виділяється десь силует на нічному небі або біля 

освітлених будівель. 

Якщо охоронець підійшов занадто близько до вашої 
цілі, спробуйте відволікти його, пашумівши або погравши 

світлом на іншому кінці ділянки. Однак у більшості ви
падків слід зупинити операцію і дочекатися іншої, більш 

слушної нагоди. 

Пам'ятайте, що більшість охоронців приставлені до 
об' єктів з метою запобігання крадіжок, і вони будуть впев
нені, що ви - закоренілий злочинець, а не добропорядний 

громадянин. 
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СОБАКИ 
І 

СТОРОЖОВІ СОБАКИ 

Будьте готові до зустрічі зі сторожоними собаками, осо

бливо на обгороджених ділянках. Намагайтеся наближатися 

до нихзнавітряного боку. Спробуйте негучними звуками 

(наприклад, киньте камінь за паркан) відвернути увагу 

собаки. Більшість із них не стануть поводитися агресивно, 

якщо ви залишитесь за парканом. 

Використанпя спеціальної 
петлі для нейстра.лізації 
службових собак 

с 
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Якщо вдень на таких ділянках працюють люди, соба:к 

зазвичай прив'язують або замикають в будці, щоб вони не 

звикали до сторонніх. Іноді собак привозять в кінці робочого 

дня, а вранці забирають. Краще за все вивчити місце, що 

вас цікавить, завчасно, щоб дізнатися про собачий «режим 

роботи». 

Найкраще, звичайно, уникати об'єктів, що охороняються 

собаками, або атакувати їх, так би мовити, здалеку. Але це 

зовсім не означає, що не існує таких способів нейтралізації 

сторожових собак, які не завдають їм шкоди. 3наменитий 

злодій в 20-і роки Артур Баррі, що спеціалізувався на кра

діжках коштовних каменів, коли наносив візити в багаті 

дома Лонг-Айленда, зазвичай приводив із собою суку, у якої 

почалася тічка. Чомусь ці будинки охоронялися самими 

кобелями. Баррі перекидав суку через паркан, чекав кілька 

хвилин, а потім спокійно підходив до будинку. Сторожові 

собаки ніколи його не турбували. 

Якщо ви не впевнені, що ділянка охороняється собаками, 

але все ж хочете вжити запобіжних заходів, зробіть собі на 

одній руці щільну пов' язку (товстий шар газет або полотна, 

з вільним кінцем, щоб собаці було за що хапати). 3авертайте 

слабшу руку. Собака замовкне і відкриє себе ударам і сту

санам, якщо ви дозволите їй вчепитися в захищену руку. 

Найбільш уразливі місця собаки - це горло і живіт (трохи 

нижче грудної клітини). Може стати в пригоді балончик 

з газом (він не завдасть каліцтв собаці), але у цього способу 

є свій недолік, особливо в нічний час. 3берігання балончика 

зі сльозогінним газом може бути розцінене як незаконний 

вчинок. 

Поштові службовці носять із собою суміш, до складу якої 

входить пекучий перець. Вона, швидше за все, незаконна, 

і П важко дістати. І все ж, газ ефективний тільки в тому 
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випадку, якщо його направити прямо в очі тварині, що 

досить важко зробити в темряві. 

Проти сторожових собак можна також використовувати 

пульверизатори з нашатирним спиртом. 

ІІІfJЦДІІ 

Хоча ймовірність того, що по сліду екозахисників пустять 

собак-шукачів, мала, не варто все ж таки їі геть ігнорувати. 

Хороший шукач може виявитися серйозним противником. 

Мало хто собі уявляє, як собака бере слід. 

Вона покладається здебільшого на запах мертвих клітин, 

які безперервно відділяються від шкіри людини. Попри те, 

що їх неможливо помітити неозброєним оком, їхнього запаху 

цілком досить для гострого нюху собаки. Є спосіб зменшити 

цей запах, якщо вжити простих заходів безпеки. І, хоча вони 

не позбавлять вас запаху повністю, все ж переслідування 

для собаки стане дещо важчим. Одяг допомагає скоротити 

число клітин, які ви залишаєте за собою. Штани можна 

заправити в черевики, сорочку і куртку застібнути довер

ху, щільно затягнути манжети та пояс (непогано надіти 

комбінезон). Можна закрити голову і волосся капелюхом, 

шарфом і маскою, а на руки надіти рукавички. 

Група може розділитися, а потім зібратися в потрібному 

місці - це знизить інтенсивність запаху за слідом (не ре

комендується це робити вночі або в незнайомій місцево

сті - раптом хтось загубиться). Намагайтеся пересуватися 

по узвишшям - вітер буде здувати ваш слід. Якщо ви 

будете притримуватися стежок і звірячих стежин, ваш слід 

виявити буде важче, крім того - ви залишатимете менше 

чітких відбитків взутrя. Йдіть через зорані поля і пасовища 
(бережіться биків!) - це допоможе вам заплутати сліди. 

Зорана земля краще поглинає органічну речовину (тобто 
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ваш слід). Має сенс йти по сухій землі там, де це можливо. 

Постійний вплив пилу швидше притупить нюх собаки. 

Заплутуйте сліди, робіть більше поворотів - це допомагає 
збити собак з пантелику. Якщо ви підете по шосе, собакам 

буде важче знайти вас, оскільки автомобілі будуть поступово 

розсіювати ваш запах. Обов'язково візьміть із собою баночку 

меленого пахучого перцю, щоб посипати сліди. Ніс собаки 

дуже чутливий до перцю. Члени французького Опору для 

захисту від собак-шукачів носили з собою кокаїн. На жаль, 

через високу вартість, його не використовує, мабуть, ніхто, 

крім кінозірок та рок-музикантів. 

Мускатний або сльозагінний газ ефективніший за перець. 

Однак відповідальність лише за зберігання їх, що існує 

у багатьох штатах, може зробити цей засіб ефективного 
вІДлякування малопро,цуктивним. 

Ваш запах може знищити сильний дощ. Однак легка 

паморозь тільки «приб'є» його до землі. Людина, що нама

гається «замести» сліди, особливо вразлива відразу після 

дощу, тому що запах набагато помітніший на «Промитому» 

rрунті. Пошук полегшує висока вологість, мокра земля, густа 

рослинність, а також «груповий» слід, коли ви йдете групою. 

НесприятJШВими умовами для собак є сухе та гаряче повітря, 

пил і запахи людей і тварин, що перебивають одне одного. 

Варто взяти до уваги кілька «НЕ». 

НЕ користуйтеся засобами з сильними запахами, таки

ми як дезодорант або парфуми. Це полегшить завдання 

шукачам. 

НЕ намагайтеся довго йти по воді, переходячи річку або 

струмок - собака буде йти вздовж берега, поки не дійде до 

місця, на яке ви вийшли з води. 

НЕ думайте, що від вас нічим не пахне, якщо ви тільки що 

вимилися. Ефект мила, що висушує, змусить вас залишити 
за собою набагато більше мертвих клітин. 
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НЕ зупиняйтеся надовго на дорогах або стежках, оскільки 

запах, що розноситься по повітрю, може підказати собаці, 

в який бік ви попрямували. 

І ще одне. Намагайтеся НЕ привести собаку до місця 

парковки вашого автомобіля. 

ПОЛІЦЕЙСЬКІСОБАКИ 

Ви можете несподівано зустрітися з поліцейським со

бакою, якого супроводжує офіцер. Цих собак зазвичай не 

тренують йти по сліду. Вони можуть знайти підозрюваного 

здебільшого за запахом, що переноситься повітрям. Якщо 

такий собака перебуває неподалік, притисніться якнайближ

че до землі, щоб завадити поширенню запаху в повітрі - це 

дозволить запобігти виявленню вашого притулку. Якщо вас 

дійсно атакував поліцейський собака з супроводжувачем, 

не намагайтеся відбиватися від нього. Ці собаки привчені 

тільки затримувати підозрюваного, а не нападати на нього. 

* Подразнювальна речовина, яку поштові службовці 
застосовують проти собак, називається «олійний розчин 

стручкавого перцю (oleoresiп сарsісит)». Сарsісит- це 

есенція пекучого червоного перцю. Її можна виготовити 
самим в домашніх умовах. 

* Подрібніть 4 унції насіння пекучого червоного пер
цю або розтовчіть його в ступці. Покладіть висушене 

подрібнене насіння в кавовий фільтр, укріпіть його над 

якоюсь каструлею. Вилийте в фільтр 16 унцій спирту, за 
можливості не розбавленого водою. Коли спирт просякне 

крізь фільтр з перцем, знову вилийте його в фільтр. 

Повторюйте цю операцію впродовж 30-ти хвилин. Потім 

випарюйте спирт допоки в каструлі не залишиться 2 
столові ложки червоної рідини. Додайте в цю рідину 

півпінти сирої нафти (мінерального мастила). 
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* Уважно процідіть суміш перед використанням, 
. . . 

оскt.льки маленькz шматочки насzння, що залишилися 

там, можуть засмітити пульверизатор. Цю суміш 

можна розпорошувати з кишенькового пульверизатора 

для ліків. Не забудьте відкрити вікно, перевіряючи його 

роботу. Безпосередньо перед використанням струсіть 

пляшечку кілька разів, позаяк олія має тенденцію відо

кремлюватися від перцевої настоянки. 

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ І <<ВТЕЧА>> 

l,(.)i.J:(;I 
Маленькі помилки або просто неталан можуть призвести 

до того, що за вами поженуться поліцейські, охоронці або 

обурені громадяни. В цьому випадку найкраще, що ви 

можете зробити, - не панікувати. Заздалегідь розроблений 

вами план операції повинен передбачати такий поворот 

справи. Тож у вас мають бути заготовлені конкретні мір-. . 
кування- куди 1 як краще тІкати. 

Якщо вам доведеться бігти вночі, нахиліть голову і про

стягвіть руки вперед, щоб уникнути ударів гілок дерев 

і запобігти вашому падінню. На бігу піднімайте ноги 

якнайвище, щоб не зашпортнутися об камінь або гілку. 

Тільки-но це стане можливим, зупиніться і прислухай

тесь, чи не відстала погоня. Вночі ви можете спробувати 

сховатися, і, можливо, переслідувачі пробіжать повз вас, 

не помітивши, де ви сховались. Але попереджаємо - не 

намагайтеся так чинити, якщо вас переслідують із собакою. 

Для такого випадку подивіться розділ «Собаки». І ще- за 

жодних умов не ведіть ваших переслідувачів до того місця, 

де на вас чекає автомобіль. 
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Переслідувачі, що йдуть за відбитками ваших ніг вночі, 

матимуть складне, якщо не сказати - нездійсненне завдан

ня. Вони будуть рухатися повільно, і ви зможете швидко 

«відірватися)) від них. Тож вночі краще тікати по відкритих 

місцях, де ніщо вас не затримає, дозволить пересуватися 

швидко і безшумно, не переймаючись залишеними слідами. 

Якщо за вами женуться вдень, користуйтеся, де тільки 

можливо, дорогами і добре второваними стежками. Пам'я

тайте, що, настулаючи на камені й трав'яні купини, ви 

майже не залишите слідів. Ступаючи по землі зовнішнім 

краєм ступень, ви досягнете такого самого результату. 

Кращий же спосіб навчитися не залишати сліди - це 

самому пізнати науку слідопита. 

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ 

Їдучи в своїй машині, ви можете виявити стеження за 
вами. Вас можуть переслідувати офіцери поліції, сторожа, 

розгнівані громадяни ... 

Дехто з них може виявитися вельми кваліфікованим 

і небезпечним переслідувачем. Однак це не завадить 

вислизнути водієві, що зберіг холоднокровність. Важливо 

пам' ята ти, що погоня на високій швидкості несе серйозну 

загрозу невинним людям, не кажучи вже про П учасників. 

Це абсолютно неприпустимо. Пам'ятайте, що перехитрити 

противника набагато важливіше, ніж просто обігнати. 

Одного разу ми тікали по темній сільській дорозі від 

цілого натовпу придурків. На жаль, наш вірний кінь -
древній автомобіль - більше 50 миль в годину дати не міг. 
А переслідувачі, виючи, як духи смерті, мчали за нами, 

швидко наздоганяючи. Наше здоров'я і життя в цей момент 

залежали лише від нашої кмітливості. Оскільки, плануючи 

операцію, ми вивчили всі дороги в радіусі декількох миль від 
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цілі, ми знали, що якраз за наступним підйомом буде кілька 

вузьких доріг, що йдуть вбік. Метикувати довелося швидко, 

оскільки нас могли наздогнати за якихось 30 секунд. Ми 
переїхали невеликий підйом і на короткий час зникли 

з поля зору наших переслідувачів. 3а ці дорогоцінні миті 

ми пригальмували і шмигнули на бічну дорогу. 

Вимкнувши двигун і габаритні вогні, ми повільно по

котили під кутом в темряву так, щоб гальмівні сигнали не 

видали нас. Погоня прогарчала повз нас через кілька секунд, 

поспішаючи за абсолютно безневинною машиною, яка їхала 

по тій самій дорозі далеко попереду. Зрозуміло, що тут _ми 

знову увімкнули мотор, розвернулися, і не зволікаючи, 

рвонули в протилежному напрямку. 

У подібний спосіб можна діяти і в місті, особливо якщо 

переслідувач ніколи не наближався до вас настільки близь

ко, щоб точно знати, як виглядає ваша машина. Можна 

вивериутн на автостоянку або на доріжку, що веде до 

будинку, вимкнути вогні, двигун і дати можливість погоні 

промчати повз. Після цього треба спокійно, не привертаючи 

уваги, поїхати у зворотному напрямку. 

Головне в тіканні від погоні - вийти з поля зору пе

реслідувачів. Можна виляти і завертати в бічні вулички, 

стежки, алеї та ін. Ми неодноразово використовували цей 

метод, тікаючи від поліцейських «Крейсерів)) в ділових 

районах міста. На жаль, ті, хто, тікаючи від погоні, споді

вається лише на швидкість, часто змушені пересвідчитися, 

що їм не до снаги обігнати радіохвилі портатявних рацій, 

які поліція використовує для блокування доріг і наведення 

машин-перехоплювачів. 

У сільській місцевості, в лісі польові дороги можуть 

стати непоганим укриттям. Якщо ви вважаєте, що збили 

переслідувачів зі сліду, саме час знищити всі речові докази, 

які можуть свідчити проти вас. Але начувайтесь- зупи-
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няйтеся там, де кам'янистий rрунт, тверда земля або товста 

«Подушка» хвої приховає ваші сліди. Переконайтеся, що 

ви не залишили на предметах, які викинули, відбитків 

своїх пальців. Спаліть всі папери, карти та інше. Якщо . . . 
ви пщозрюєте, що переслІдувачІ все ж таки недостатньо 

далеко, не кваптесь зі спалюванням - це слід робити в най

остапнішу чергу. Після знищення всіх доказів залиште 

небезпечний район. Якщо вас зупинять і про що-небудь 

спитають, удавайте з себе повного бовдура. 

Корисно завжди возити з собою спорядження для по

льового табору. Якщо доведеться ховатися на зворотному 

шляху, можна поставити намет і удати з себе безтурботних 

туристів. В цьому випадку обміркуйте всі деталі вашої 

легенди. Не варто, наприклад, запевняти поліцейських, 

що ви стоїте табором вже тиждень, якщо в вашому вогнищі . . 
лише одна-двІ жменІ золи. 

Якщо вас ніхто не турбує, витигайте карту і плануйте 

найшвидший і найбезпечніший шлях відходу. 3а можливо

сті, не проїжджайте через міста, великі селища та районні 

центри, оскільки саме там існує найбільша ймовірність 

небажаної зустрічі з шерифом і представниками право

охоронних органІв. 

3а складних умов небезпечний район може покинути 

один шофер на автомобілі, невідомому поліції, з тим, щоб 

підібрати залишки команди в призначеній точці. 

САМОЗАХИСТ 

Одна з найсерйозніших небезпек для екозахисника -. . 
це реальна можливІсть наразитися на напад охоронцІв 

(нападниками також можуть бути шахтарі, фермери, 

працівники ранчо, лісоруби та інші подібні селю ки). Якщо 

ви несподівано стикнетеся віч-на-віч зі справжнім або 
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самозваним вартовим бездушної машини в обставинах, 

коли вам важко буде переконати його в своїй невинності, 

найкраще буде розвернутися і втекти (звичайно, якщо на 

вас з відстані в 5 кроків дивляться два ствола 12-го калібру, 
то втеча може стати останнім вчинком, який ви зробите 

в цьому світі). Більшість ваших потенційних супротивників 

перебувають у жахливій формі, і будь-який екозахисник 

може вважати справою професійної гордості те, що він 

підтримує в нормі свою серцево-судинну систему. Майте 

на увазі, вміння бігати швидко і далеко може врятувати 

вашу дупу. 

Є одна штука, яка може швидко відлякнути пере-. . . 
сл1дувача, 1 яка має певну перевагу, оскІльки не завдає 
непоправної шкоди. Це маленька, легка лампа-спалах, 

що живиться від батарейки (та, що зазвичай використо

вується в фотоапаратах). Виберіть спалах з дуже високою 

швидкістю перезарядки. Спалах необхідно купити якомога 

непомітніше. Краще в великому універмазі. 

Короткий ремінець або шнур дозволить вам повісити 

спалах на шию або закріпити на зап'ястку, щоб завжди був 

«Під рукою». Якщо спускова кнопка спалаху дуже опукла 

і їі легко випадково зачепити, зробіть навколо неї з товстої 

липкої плівки захисне кільце в кілька шарів. Це кільце не 

дозволить вашим одягненим в рукавички пальцям натис

нути на кнопку і захистить їі від випадкового натискання 

(так може статися, якщо вам доведеться швидко лягти на 

землю). 

Спалах можна використовувати під час денних набігів, 

щоб відволікти й засліпити небажаного свідка, але найбільш 

ефективним він є вночі. Вам варто трошки попрактикува

тися вдома, перш ніж взяти його з собою на операцію. І ще 

одне. Спалах може підвести вас, якщо випадково впаде 

і при цьому спрацює. 
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Якщо ви використовуєте спалах вночі, вмикайте його 

кілька разів поспіль, щоб засліпити охоронця або когось 

ненормального, хто несподівано вискочить з-за рогу або 

кинеться на вас з-за бульдозера. Не забудьте самі заплющи

ти очі під час спалаху. Після цього розвертайтеся і тікайте 

щодуху! 

Якщо ваш спалах може повторно вмикатися автоматично, 

його можна десь залишити, щоб відвернути погоню. Але 

якщо ви вже це робите, то маєте бути впевнені в тому, що 

ні на самій лампі, ні на батарейках не залишилося відбитків 

ваших пальцІв. 

В жодному разі не намагайтеся використовувати спалах, 

якщо прямо на вас спрямовано ствол. Раптовий спалах . . . 
свІтла може змусити нервового охоронця в панІцІ натиснути 

курок. 

Можна порадити використовувати спалах і задля зу

пинення погоні. Щоправда, дехто пропонує використову

вати з цією метою сльозагінний газ. Звичайно, за певних 

обставин цей засіб може бути ефективним і не залишає 

незворотних наслідків, але він же може підвести вас «Під 

монастир». До того ж використання екозахисниками ба

лончиків з газом може бути розцінене як напад. Менше 

з тим, якщо хтось все ж таки вирішить використовувати 

газовий балончик, то йому стане у пригоді добра порада: 

по-справжньому надійні лише професійні газові балончики, 

які призначені для людей, що мають право володіти ними. 

Балончики, що поміщаються в гаманець або пристібаються 

до ланцюжка для ключів, часто малоефективні. 

Дехто пропонує використовувати балончики зі сльозагін

ним газом тільки проти собак, але навіть і в цьому випадку 

ви можете виявитися порушником закону. 

Коротше кажучи, найкращий спосіб самозахисту - це 

приступити до операції, добре підrотувавшись, і постаратися 
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уникнути несподіванок. Ретельно підготовлений план від

ступу (включаючи додатковий час і місце зустрічі з іншими 

членами команди або водієм) і пара міцних сильних ніг 

знадобляться вам найбільше. 

ЖОДНИХ ДОКАЗІВ 

Не залишайте на місці операції нічого, що може будь

яким чином вказати на вас. Не беріть з собою нічого, що 

могло б вказати на ваше місцезнаходження. 

Одягніть робочий одяг. Він практичний, і такі дрібні 

його деталі, як Гудзики, не викличуть підозри, якщо їх 

знайдуть на місці операції. З тієї ж самої причини купуйте 

одяг неяскравого кольору. 

Доводіть до мінімуму кількість одягу, який ви вдягнете, 

і речі, які плануєте взяти з собою. Пам'ятайте, якщо у вас 

з собою нічого не буде, то вам нема чого буде губити, тож -
нічого і не знайдуть на місці операції. 

Користуйтеся звичайними робочими рукавичками. В' я

зані бавовняні рукавички широко поширені, вони дешеві, 

і їх легко відчистити або просто викинути. 

Зітріть всі відбитки пальців, звідки тільки можна, перед 

тим як підійдете до місця операції. Не забудьте протерти 

внутрішні частини інвентарю, такі як скло спалаху, колба 

лампи, батарейки. Не забудьте про ящик з інструментами. 

Відбитки пальців можуть залишитися в найнесподіваніших 

місцях. Поліція їх обов'язково знайде. 

Не залишайте слідів. Одягніть звичайні робочі черевики 

або туфлі. Щільно обгорніть їх тканиною, щоб не залишати 

відбитків підошви, можна наклеїти матерчаті підошви. 

Зшиті з брезенту або мішковини чохли також зручні й 

легко знімаються. 
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Намагайтеся не залишати відбитків шин вашого автомо

біля. Це просто, якщо він стоїть на бруківці. Користуйтеся 

покришками стандартного стилю, розміру й малюнку. Уни

кайте сирої й брудної землі. Взагалі, якщо ви зупиняєтеся на 

фунтових дорогах або користуєтеся тими самими дорогами, 

що й противник, у вас не повинно бути особливих проблем. 

Якщо ви сидите за кермом автомобіля, покришки якого 

мають характерні особливості, то ви можете або замести 

сліди мітлою на окремих ділянках, або прикріпити ззаду 

до машини велику гілку. Робіть це так, щоб П можна було 

швидко позбутися, не виходячи з машини. 

Використовуйте інструменти тільки вищої якості. Зла

маним інструментом можна поранитися, а його уламки 

можуть стати доказом проти вас. Не купуйте інструменти, 

вироблені на Тайвані або в Гонконзі, скільки б вони не 

коштували. 

Інструменти на кшталт гайкового ключа або кусачок 

зазвичай залишають відмітини, тому згодом обробіть їх 

робочу поверхню каменем або напилком. Обов'язково 

зберіть всі зламані болти, гайки, ланки ланцюжка і т.п., 

візьміть їх з собою і викиньте десь якнайдалі. 

Всі ваші записи повинні бути безневинного змісту, а кра

ще зашифровані. Ніколи не записуйте нічого, пов' язавого 

з вашої акцією. 

Фальшиві докази використовуйте вкрай обережно і об

думано. Якщо немає справжніх доказів, то розкидання 

фальшивих - марна трата часу. Цим ви можете спричинити 

зустрічний вогонь або ж підставити під удар невинних 

людей. 

Приберіть бруд, пил, мастило, олію, фарбу і т.п. з ва

шого одягу та інструментів одразу ж після закінчення 

операції. Скористайтеся ультрафіолетовою лампою, щоб 
перевірити, чи немає у вас відмітин, зроблених спеціальною 
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маркувальною фарбою. Якщо ви виявили спеціальне марку
вання, краще позбутися забрудненого предмета. Очищайте 

інструменти від шматочків нікелювання або частинок фарби 
до і після акції. Пам'ятаєте, вчора ви працювали на своєму 

зеленому пікапі тим самим гайковим ключем? Тож якщо 
ви залишите зелену фарбу на бульдозері, або жовту фарбу 

від бульдозера на вашому гайковому ключі, вас вже можна 
звинувачувати. 

Майте на увазі: 

Довжина ваших кроків - це доказ. Ваша кров - це доказ. 
Бережіться інфрачервоної камери або іншого страшного 

електронного обладнання. Не фотографуйте під час акції 
(декому і таке спадає на думку!) і ніколи нічого не кажіть 

тому, хто не повинен нІчого знати. 

У той же час намагайтеся не викликати підозр своїм 

зовнішнім виглядом. Не бійтеся бути помітним, якщо об

ставини це дозволяють. Поводьтеся природно. Спробуйте 
використовувати той одяг і обладнання, які призначені для 

широкого застосування. Не ховайте того, що зазвичай не 
ховають. Користуйтеся великими ящиками для інструмен

тів, в яких речі можуть «загубитися» природним шляхом. 
І про всяк випадок запасіться алібі! 

У спішних набігів! 

АРЕШТ 

Якщо, незважаючи на всі запобіжні заходи, станеться так, 

що ви потрапите до рук поліції, постарайтеся залишатися 
спокійним і зібраним. Від того, що ви скажете цієї миті, 
залежить, відпустять вас на свободу чи зареєструють як 

особу, що вчинила протиправне діяння і, можливо, визнають 

винною. 

Основне правило, якого варто дотримуватися маючи 
справу з поліцією,- бути ввічливим. Розлючений коп вилізе 
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з власної шкури, щоб ускладнити вам житrя. Однак чемність 

геть не означає, що ви повинні мовчки погоджуватися з усім, 

чого хоче коп. Не бійтеся його форми та зброї. Ніколи не 

погоджуйтеся на особистий обшук або обшук машини. Якщо . . . 
вам запропонують це, ввІчливо, але твердо скажІть «НІ». 

Більшість поліцейських добре знають, що вони можуть 

тиснути самою своєю присутністю. Вони знають, що, якщо 

вдягнути на людину кайданки або відвезти її до відділку, 

цього може виявитися досить, щоб змусити затриманого 

обмовити самого себе. 

Потрясіння від арешту, ізоляція від друзів і сім'ї, добре 

відпрацьований допит - все це спеціально створено для 

того, щоб підозрюваний визнав себе винним і повідомив 

про решту співучасників. 

Якщо вас заарештували, нічого не повідомлийте поліції 

допоки не поговорите зі своїм адвокатом. Не погоджуйтесь 

на пропозицію поговорити «без протоколу», оскільки це 

теж відпрацьований прийом для зниження захисту підо

зрюваного і розв' язування язика. 

Єдина прийнятна для вас поведінка - дуже ввічливо 

заявити поліції, що вам нічого повідомити щодо питання, 

яке їх цікавить, до того, як ви поговорите зі своїм адво

катом. Після цього не кажіть нічого, не вступайте навіть 

в найкоректніші та найневинніші розмови. Так ви зможете 

позбавити себе абсолютно непотрібних складнощів і ви

знання себе винним. 

Не вірте копам, якщо вони кажуть, що вже надто пізно 

для виклику адвоката. Ви можете почекати й самі зателе

фонувати адвокату зранку, коли відчиняться суди. 

Не вірте також «доброму» копу, який начебто «Жаліє» 

вас і схиляє до співпраці заради вашого власного блага. 

Його партнер для контрасту може удавати з себе «Крутого 
хлопця», щоб «доброму» було легше втертися вам у довіру. 
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Це все сценарій допиту, аби «розколоти» вас. 

Ще один класичний трюк - вам кажуть: «Так чи інак, 

ми знаємо все!». Якщо копи дійсно все знають, вони·не 

гаятимуть марно час, ставлячи вам дурні запитання. Іноді 

поліція «показує» той мінімум інформації, який їм відомий, 

а потім просить допомогти доповнити до загальної картини 

«Кілька ма-а-алесеньких деталей». 

Ймовірний і найбільш поширений трюк - це коли вам 
довірливо повідомляють, що визнання полегшить вашу 

долю. Насправді ж ваша «співпраця» допоможе їм обГрун

тувати звинувачення проти вас же. Ніколи не забувайте, 

що офіцер, який веде допит,- це професіонал, що «з'їв 

собаку» на цьому. Він перебуває в звичній обстановці, тоді 

як ви- «В гостях» і відчуваєте себе не в своїй тарілці. 

Якщо ви спробуєте сказати щось, думаючи, що це допо

може вам уникнути неприємностей, швидше за все, буде 

ще гірше. Мовчіть доти, доки не побачитеся з адвокатом. 

Навіть якщо ви раптом бовкнули щось, не подумавши, 

ви зовсім не зобов'язані розвивати цю тему далі. Необов'яз

ково відповідати на питання. Згадайте мудре правило: 

«Мовчання - ЗОЛОТО». 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Хоча секретність, яка є дуже важливою для екозахисника, 

частіше за все не дозволяє сповіщати громадськість про 

ваші таємні справи, може так статися, що вам буде необ

хідно зв'язатися з державними органами, керівництвом 

підприємств, проти яких ви дієте, або ж із засобами масової 

інформації. При цьому слід пам'ятати, що про всі контакти 

такого роду буде повідомлено в поліцію, яка вилізе геть 

зі шкури, намагаючись заарештувати вас. На будь-якій 

зустрічі з представниками засобів масової інформації може 
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з' явитися і перевдягнутий поліцейський, замаскований під 

репортера. Будь-яка записка або конверт, що потрапили до 

них, будуть піддані ретельному обстеженню в криміналіс

тичній лабораторії з тим, щоби виявити відбитки пальців. 

Будь-який рукописний текст буде ретельно підшитий до 

справи і порівнюватися зі зразками почерків підозрюваних. 

Телефонні дзвінки можуть записуватися. 

Якщо ви будете розмовляти з журналістами, не думайте, 

що вони будуть раді тут таки повідомити факти читачам 
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чи слухачам. Деякі репортери із задоволенням направлять 

отриманий матеріал до поліції. Інші, чий професійний . . 
кодекс честІ не дозволяє активно спІвпрацювати з про-

куратурою або поліцією, менше з тим, не посоромляться 

додати що-небудь своє, спотворити ваші слова або розшу
кати когось, хто видасть принизливий коментар про вашу . . 
ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Репортер, який чесно передає отриманий матеріал, на 

жаль, надзвичайно рідкісний тип, і така людина має бути 

оточена особливою турботою (повірте, є репортери, що 

підтримують вас, або просто професійно етичні). Ніколи 

не брешіть пресі. Ви маєте ретельно обдумувати свої слова, 

щоби не прохопитися про щось, що може дати підставу для 

вашого викриття. Навіть не натякайте на намічені акції. 

Якщо вам поставили провокаційне запитання, ввічливо 

поясніть, що ви не можете на нього відповісти. Якщо доз

воляють обставини, взагалі пропускайте подібні питання 
повз вуха. 

Чотири основні способи спілкування із засобами масової 

інформації (в порядку убування безпеки): повідомлення, 

телефонні контакти, репортажі та особисті інтерв'ю. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Ніколи не пишіть від руки. Будь-які спроби змінити 

почерк можуть бути зведені нанівець досвідченим графо
логом. Набагато безпечніше взяти напрокат друкарську 

машинку, а найкраще використовувати класичний метод 

вирізування слів із газет та приклеювання їх на аркуш 

паперу. Не залишайте у себе порізані газети, не викидайте 

їх туди, де поліція легко їх знайде. Найкраще їх просто 

спалювати. 

Якщо вам доводиться друкувати на машинці в людному 
місці, «поховайте» частини вашого послання в невинному 
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тексті на той випадок, якщо хто-небудь виявить зайву 

цікавість до вашого тексту. Пізніше ви зможете вирізати 

потрібні пропозиції і склеїти разом. 

Не відправлийте оригінал. Ви можете випадково 

доторкнутися до паперу і залишити відбитки пальців. 

Необхідно також враховувати те, що використану вами 

машинку можна «вирахувати» за якимись характерними 

особливостями їі шрифту. 

Щоб зробити ваші повідомлення менш корисними для 

поліції, зробіть послідовно кілька копій з оригіналу і поши

рюйте тільки останні з них. Користуйтеся технікою лише 

там, де є малоймовірним, що хтось випадково помітить, 

що ви робите. Якщо ви копіюєте що-небудь і хтось ходить 

поруч, спокійно встаньте так, щоб загородити собою тек

сти, або навіть зберіть матеріали і йдіть геть. Ви завжди 

зможете повернутися пізніше. Копіювальні машини досить 

поширені, зараз їх можна знайти в бібліотеках, на пошті 

та в супермаркеті, тож пошук підходящої не є особливою 

проблемою. 

Під час копіювання повідомлення зробіть кілька копій. 

Коли закінчите, візьміть копії, доторкнувшись лише до 

зовнішніх аркушів. Покладіть весь стос у папку або великий 

конверт і пізніше знищіть зовнішні аркуші, яких ви торка

лись руками. Ніколи не беріть голіруч копії, які збираєтесь 

розсилати. Не забудьте забрати оригінал перед тим, як 

відійти від копіювальної машини. Якщо ви не зробите 

цього, то на когось очікуватиме великий сюрприз. 

Не можна недооцінювати важливість заходів безпеки. 

Нещодавно одна банда в Бостоні була схоплена через те, що 

кримінальна лабораторія виявила частину відбитка пальця 

на внутрішній (намазаній клеєм) стороні поштової марки, 

що була приклеєна на конверт, в якому було відправлено 

хвалькуватий лист владі. 
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Якщо копіювальна машина, якою ви користуєтеся, має 

регулювання контрастності зображення, встановіть їі на 

найбільш «світле» положення, при якому текст вийде дуже 

блідим, але таким, що ще можна прочитати. Це особливо 

корисно для дослідників особливостей машинописного 

оригіналу. Нехай поламають голову. Корисно також зро

бити копію, копію з копії, і потім розмножувати останній 

варіант, щоб приховати всі особливості шрифту друкарської 

машинки. 

Звичайно, використання пошти спрощує доставку пові

домлення. Однак, крім пошти, існує безліч інших спосо~ів 

доставки. Так, можна приліпити записку з повідомленням 

на двері або бульдозер. 

І знову нагадуємо - працюйте тільки в рукавичках, не 

залишайте відбитків на папері або на липкій стрічці. Для 

засобів масової інформації ви можете залишити повідомлен

ня у відлюдному місці, в телефонній будці, прикріпленим до 

сміттєвого бака або в безлічі інших місць. Коли ви опинитеся 

досить далеко від цього місця, зателефонуйте до відділу 

новин газети або телекомпанії і коротко повідомте, де можна 

знайти ваше повідомлення. Попросіть їх повторити ваші 

вказівки. Не забудьте, що будь-яке повідомлення, яке ви 

передали в пресу, може бути скопійовано ними перед тим, 

як бути переданим в поліцію. 

Якщо для доставки повідомлення ви вирішили обрати 

пошту, перш ніж відправити листа, переконайтеся, що на 

конверті та його вмісті немає відбитків пальців або чогось 

ще, що може видати вас. Адресу надрукуйте заздалегідь на 

аркуші паперу на взятій напрокат друкарській машинці. 

Пізніше ксерокопіюйте аркуш, як зазначено вище, не 

забуваючи про відбитки пальців. 

Виріжте адресу і приклейте на конверт, який витягніть 

з середини пачки конвертів, маючи на руках рукавички. 
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Покладіть свій конверт всередину іншого і тримайте там, 

поки не виникне потреба його відправити. Коли ви готові 

до відправки, вийміть внутрішній конверт (звісно, в рукави

чках) і спокійно вкиньте його до поштової скриньки. Робити 

це краще подалі від звичайних, часто відвідунаних вами 

місць. Якщо ви дієте в сільській місцевості або маленькому 

місті, краще відправляти листи з якогось великого міста, 

розташованого неподалік. Це буде збивати поліцію зі сліду. 

КОНТАКТИ ТЕЛЕФОНОМ 

Всі телефонні контакти треба звести до мінімуму. Роз

мови по телефону можуть записуватися на магнітофонну 

стрічку (навіть якщо ви попросили журналістів не робити 

цього, ви ніколи не можете бути впевнені в тому, що вони 

чесно виконають ваше прохання). Пам'ятайте, що є можли

вість визначити координати використовуваного телефону. 

Раніше на це йшло принаймні кілька хвилин, але технологія 

вдосконалюється. Існує апаратура, що дозволяє визначити 

розташування людини, що телефонує, практично негайно. 

Заради власної безпеки використовуйте тільки телефо

ни-автомати. Але навіть в цьому випадку постарайтеся 

говорити так стисло, наскільки це можливо. 

ПЕРСОНАЛЬНІ ІНТЕРВ'Ю 

Бесіда з репортером найбільш небезпечна. Однак «пряме» 

інтерв'ю може виявитися вкрай корисним, адже про ваші 

ідеї і цілі дізнається якомога більше людей. 

Широковідомий екозахисник Лисиця одного разу дуже 

продуктивно поговорив із популярним чиказьким оглядачем 

Майком Руйком. Ця бесіда мала значний резонанс в країні. 

Якщо ви все ж таки ризикнули зустрітися з журналістом, 

будьте дуже обережні. Спочатку направте його в певне 
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місце, де він отримає інструкції. Попросіть кого-небудь 

поспостерігати за «гостем», аби бути переконатися, що він 

не з' явився в компанії поліцейських. Не слід їхати за жур

налістом у власній машині, тому що, якщо за ним ведеться 

стеження, вас, найімовірніше, виявлять. Для безпеки місце 

зустрічі можна перенести до сільської місцевості, де у вас 

буде багато різних шляхів для відходу. Затягуйте розмову 

під час заходу сонця і не припиняйте ії допоки не стане 

досить темно, щоб ви могли піти непоміченим. Завжди 

вдягайте маску та рукавички, щоб уникнути впізнання. 

Не давайте побачити навіть вашого волосся, оскільки .це 

скаже репортерові, що спостерігає за вами, про вас біль

ше, ніж потрібно. Нехай хтось із ваших колег ховається 

неподалік, забезпечуючи ваш безпечний відступ. Ніколи 

не зустрічайтеся більш ніж з одним журналістом. Одного 

цілком досить. 

Іноді можна влаштувати експромтом коротке легке ін

терв'ю. Переконайтеся, що ви добре знайомі з місцевістю, 

на випадок якщо щось піде не так. Якщо журналіст захоче 

використати яке-небудь підсвічування або фотоспалах, . . . . 
перенесІть це на КІнець розмови, оскшьки свІтло приверне 

до вас небажану увагу. 

ФОТОГРАФІЇ 

Фотографії з акцій, відправлені в засоби масової інформа

ції, можуть бути чудовим методом завоювання популярності. 

Але оскільки фотографії, крім цього, можуть ще багато 

чого повідомити про вас сищикам, переконайтеся, що на 

них немає нічого, що могло б привести їх до вас. Ймовірно, 
буде мудро, щоб на таких фотографіях не були зображені 

люди. Але, якщо вже так сталося, що люди там є, вони 

не повинні мати будь-яких відмітних ознак - нічого, що 
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кидається в очі. Взагалі, все зображене на фотографіях не 

повинно привертати до себе уваги жодною своєю деталлю. 

Використовуйте фотоапарати типу «Полароїд». Ніколи 

не здавайте відзняті плівкп в лабораторії, що обслуговують 

фотолюбителів. 

Знищуйте непотрібні фотографії і негативи і душіть, 

душіть в собі бажання завести «героїчний» альбом. Фото

графії - це докази, краще за які годі й придумати. 

В Англії група екозахисників, що атакували мисливця за 

лисицями Джона Песла, була «вирахувана» поліцією через 

жалюгідну половинку негативу, де був сфотографований 

ледь помітний номер автомашини. Цей нікчемний доказ, 

використаний в розслідуванні, привів невдах до в'язниці. 

* Медичні засоби для екозахисників - це все! Екозахис
ники обдирають пальці об ва:жке обладнання, ріжуться 

склом та іншими гострими предметам,и, стра:ждають 
від численних подряпин, саден та ударів. 

* Зазвичай під час акцій по венах і артеріях прокачуєть
ся дуже багато адреналіну, і ви не помічаєте ушкоджень. 
Обов 'язково зверніть увагу на них при першій нагоді 

(звісно, якщо для цього є час і місце). Можна обережно 

використати кишеньковий ліхтарик. Кожен член групи 
повинен мати чистий темний носовичок, який можна 

використовувати для перев 'язки. 

*Життя в підпіллі максимально загострює почуття, 

і ви зможете розвинути таке захисне «Шосте чуття», яке 

не пояснити з наукової точки зору. Сни й інтуїція, що не 

мають під собою конкретних фактів або спостережень, 
врятували багатьох екозахисників від арешту. Однак 
ніколи не покладайтесь лише на везіння та передчуття 
зам,ість ретельно розробляти конкретні плани операцій. 

* Щоб уникнути крайнощів, корисно переконатися, 
що ваші почуття і асоціації не встигли плавно перейти 
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в парапою. Якщо вам здається, що почуття страху і при
гніченість наростають, візьміть «відпустку». 

* Надзвичайно небезпечно, особливо для досвідчених 
професіоналів, піддатися ейфорії. Це енергійне, всепе
ремагаюче «Меnе-пzщо-пе-в-силах-зупипити» почуття 

неминуче призводить до важкої депресії. Після тривалого 
періоду, коли постійно відчуваєш загрозливу небезпеку, 
приходить «nовзуча депресія», коли втрачаєш ентузіазм 
і виникають пеприємяі запитапня до самого себе. Починає 
здаватися, що пічого не можна змінити. Через деякий 
час мапа зникає, але па зміну їй приходить відчуття 
особистої пепереможпості. Це та сама ейфорія. Замкнені 
в своїй п'янкі й боротьбі досвідчені екозахиспики йдуть 
в атаку, забуваючи про елементарні запобіжні заходи. 
Це небезпечно, і лідер групи повинен па:м 'ятати про це 
постійно і вживати відповідних заходів. Інакше ... дивись 
кримінальні зведеппя. 

* Захисник Землі повинен вкрай ретельно оцінювати 
етап свого духу. Перерва або відпустка допоможе відповити 
фізичні й духовні сили і порушений баланс. 

* Розміщення знарядь праці. Ніколи не закопуйте 
використані ва:ми інструменти па своїй ділянці землі, 
па ділянках друзів або десь поблизу. Поліцейські агенти 
володіють значним досвідом роботи з металошукачем. 
Однак металошукач не допоможе їм, якщо ви закопаєте 
інструменти десь у старих земляних насипах, де повно 
всіляких залізяк, або якщо ви прикопаєте довкола цвяхи 
і різнокаліберний металевий брухт. 

*Вода. Екозахист може виявитися спекотною, сухою 
роботою. Майте при собі флягу або каністру з водою. Якщо 
ви тяг не те па собі каністру, не забудьте, що, якщо вона 
неповна, то може демаскувати вас гучним сплеском. Якщо 
ви пересуваєтеся вночі, ретельно дотримуючись правил 
безпеки, залишок води краще випити або вилити, щоб 
позбутися плескоту. 
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• ' І ' • І ' 

1. Учасник акції повинен знати, чому і навіщо він бере 
участь в даній акції. 

Тому необхідно, щоб: 

він був повністю в курсі проблеми; 

знав, чого ми домагаємося, вдаючись до радикальних 

методІв; 

- був повністю згоден з обраними шляхами і методами 

вирішення проблеми; 

- був здатен логічно і переконливо розповісти про 

це будь-кому, хто його запитає (працівнику пікетован ого 

об'єкту, журналісту, перехожому, міліціонеру і т.д.). 

2. Учасник акції повинен бути готовий до того, що на його 
радикальні дії протилежна сторона (чи то в особі мафії, чи 

то в особі міліції) відповість не менш радикальними діями 

і що його безпеку в результаті його свідомого рішення про 

участь в акції нічим і ніким не гарантовано. Акція- це не 

бутафорська дія, де ми можемо безкарно приколюнатися 

і позерськи воювати з уявним супротивником. Це оголо

шення війни доволі потужним силам, за якими стоять 

великі гроші, які ми економічно і морально дуже сильно 

своїми діями обмежуємо. Необхідно пам'ятати, що участь 

у всьому цьому несе безпосередню загрозу вашому життю. 

Чи настільки ви свідомо берете участь в даній акції, що 

готові ризикувати своїм життям? І якщо ви не готові, то 

краще зробити крок назад. 

3. Учасники акції мають бути належним чином внутріш
ньо налаштовані як під час проведення акції, так і на етапі 

підготовки до неї. 
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Акція- час згущення реальності світу, час, коли ми 
в своїх руках тримаємо ниті світу більшою мірою, ніж за

звичай. Акція - це інший світовимір, ніж звичайне життя. 

Виходячи з цього, важливо, щоб ми були: 
о о о 

в станІ вІдчуженостІ; 

повністю спокійні; 

максимально зосередженІ. 

Відчуженість і зосередженість досить важко співіснують 

одна з одною, але саме їх поєднанням є той стан «настрою 

воїна», який необхідний. 

4. Учасникам акції необхідно контролювати свою «Зов
нішню поведінку» під час акції. 

У зв' язку з тим, що проведенням акції ми вносимо в світ 

яскравий відеоряд, за яким світ і буде багато в чому скла
дати своє уявлення про нас, про «зелений» рух взагалі, про 

значущість проблеми, через яку проводиться акція, вкрай 

небажано, щоб ми виглядали метушливо і надзвичайно 

самозахоплено. 

Під час акції діють такі внутрішні обмеження: 

- не базікати (інформація повинна поширюватися 

тільки виходячи з незаперечної необхідності); 

- дотримуватися тотального «сухого» закону; 

- не відбиватися від загальної команди учасників 

упродовж всього періоду проведення акції без узгодження 

з організаційним ядром акції. 

Період проведення акції включає в себе не лише фазу 

безпосереднього П здійснення, а й повністю весь період від 
часу фізичного вступу до тимчасового малого колективу П 

учасників (приїзду на місце іногородніх учасників акції, 

повного входження в потік підготовки та участі в ній місце

вих жителів) і до припинення існування даного колективу. 
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Ековоїн працює один або з одним чи двома старими 

і перевіреними товаришами, яких він знає багато років. 

Ековоїн не формує мереж, не створює клубів або партій, 

організацій будь-якого роду. Він покладається на самого 

себе (або на саму себе) і на свій маленький осередок з двох, 

максимум трьох осіб. Ніколи не більше. 

Екаваїн не завдає шкоди жодним живим істотам абсолют
но ніколи. Він уникає впіймання, переносячи всі витрати на 

них - на ворогів дикої природи. Сенс його роботи полягає 
в тому, щоб збільшити їхні витрати, підштовхуючи їх до 
збитків, банкрутства, змушуючи їх зупинитися і відійти . . . . 
в своєму вторгнепнІ на ВІЛЬНІ землІ, на нашу дику природу 

як корінний і первозданний світ. 

Ековоїн покладається на самого себе і невелике коло 

довірених друзів, крихітну змову, щоб здійснювати су

дово-карані дії проти технократії та індустрії. Уникаючи 

організації та всіх форм об'єднання, діючи строго на 
анархічних принципах демократичного децентралізму. 

Екаваїн героїчно відданий своїй роботі. Не фанатично - тут 

немає місця для фанатиків, але героїчно відданий. Тому 

що ековоїн діє без надії на славу чи популярність, ба навіть 

на суспільне визнання, принаймні, в сьогоденні. Ековоїн 

є анонімним, таємничим, невідомим нікому, крім його 

небагатьох товаришів, якщо такі взагалі є. 

Він не носить форми, його не нагороджують медаля

ми, йому не надають привілеїв і рангів. Він не тільки не 

отримує смаку персональної слави, він може очікувати 
протилежного, асаме-громадського лихослів'я та образи. 

Ековоїн працює не лише без надії на славу і хвалу, він 

не лише працює в нічний час серед бурі та офіційного 
наклепу, а й він працює без надії на грошову винагороду. 

Ековоїнам не потрібні найманці в своїх лавах. Ековоїн 

робить свою роботу через любов - любов, яка не наважиться 

назвати свого імені, любов до стриманості, краси, відкритого 
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простору, чистих небес і біжучих струмків, ведмедя, пуми, 

вовчої зграї, дикої природи і пристрасті до бродяжництва 

та первозданної людської свободи. 

Ековоїн має завжди залишатися у формі. Ековоїн струн

кий, сильний, міцний, витривалий. Ековоїн може пройти 

пішки двадцять миль за ніч по будь-якій місцевості за 

будь-якої погоди з п'ятидесятифунтовою поклажею на 

спині. Можливо, й шестидесятифунтовою. І робити це ніч 

за ніччю, крізь чагарники й болота, кактуси й гримучих 

змій, гори й ліс. 

Ековоїн не п'є безперервно пиво і не палить безперервно 

сигари. Ековоїн дбає сам про себе, видрипується після 
о о о 

поранення І виснаження, нІколи не хворІє, а якщо занеду-

жає- діє незважаючи на хворобу. Ековоїн міцний, ековоїн 

хоробрий, беручи на себе ризик солдата в битві за лінії 

фронту, небезпеки команди за лінією фронту. Ековоїн - це 

партизан, який веде війну проти ворога, що користується 

високою технологією, юридичними привілеями, захистом 

засобів масової інформації, що перевершує чисельністю, 

що має підтримку поліції і приватної допомоги, поліції 

комунікації і поліції думки. 

Борючись з усіма, ековоїн не носить зброї. Ековоїн не 

бореться з людьми, він бореться з імперією зростання 

і жадібності. Він не бореться з людьми, але бореться з ме

гамашиною-монстром. Він бореться з технологією, що 

вийшла з-під контролю, бореться з нестримною сутністю, 

яка харчується людьми, всіма істотами, що живуть на 3емлі, 
і навіть мінералами, металами, камінням, rрунтом, самою 

землею. 

Ековоїн не одружується, а якщо одружується, то не за

водить дітей. Жодної домашньої відповідальності. Ековоїн 

подібний священнослужителю, подібний до самурая, по

дібний до революціонера, що відмовляється від задоволень 



повсякденного житrя, та й взагалі від повсякденного житrя 

заради великої справи. Тільки на деякий час, звісно. Коли 

він досягне віку 40 років, а вона- 30, якщо вони все ще 
живі й не в тюрмі, тоді вони йдуть на спокій з війни. Еко

війна лише для молодих. 

ГАСЛА ЕКОВОІНА: 

ЖОДНИХ КОМПРОМІСІВ У ЗАХИСТІ МАТЕРІ-ЗЕМЛІ! 

ДИКА ПРИРОДА: ЛЮБІТЬ ЇЇ АБО ДАЙТЕ ЇЙ СПОКІЙ! 

ГЕТЬ ІМПЕРІЮ, ХАЙ ЖИВЕ ВЕСНА! 

ЯКЩО ДИКА ПРИРОДА ПОСТАВЛЕНА ПОЗА ЗАКОНОМ, 

ЛИШЕ ЗАКОНИ, ЩО СТОЯТЬ ПОЗА ЗАКОНОМ, МОЖУТЬ 

ВРЯТУВАТИ ДИКУ ПРИРОДУ. 

БУДЬ ЕКОЦЕНТРИЧНИМ, А НЕ ЕГОЦЕНТРИЧНИМ. 

ЗАХИЩАЙ СВОЮ МАТІР! ХАЙ ЖИВЕ ЗЕМЛЯ! 

i•iвfИЯMI.I!f:!ifl!f=tІ·• 
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''IP'f'·'!' 
ОРІЄНТИР - колектив військових-добровольців та во

лонтерів, Slкий бере на себе місію збору ідей, що змінSlть 

Українське суспільство і весь світ. 

Любов до Батьківщини та усвідомлений дієвий патрі

отизм - та основа, SlKa дала активним громадSlнам змогу 

відкрити епоху конструктивних змін в Україні. Ми розпочали 

Революцію на Майдані та загартували свою волю на війні. 

Ціною небезпек та втрат ми зміцнили свою віру в Перемогу і 

бажаннSl відцано працювати длSl неї. Ми збираємо актуальні 

ідеї видатних Українців та діSlчів світової культури, а також 

матеріали, SlKИX об'єктивно бракує Українському суспільству 

длSl успішного завершеннSl революційних змін. 

Мемуари комбатантів, цінні художні твори наших сучас

ників, нові філософські та політичні думки - це те, що ми 

втілюємо у наших книгах. Ми шукаємо однодумців серед 

співвітчизників та в усьому світі, сподіваючись, що наша 

працSl і боротьба принесе довгоочікувану перемогу і дасть 

нам можливість впевнено скеровувати долю у правильне 

русло, відповідаючи на виклики сучасності. 

IJ ~ CJ rJ І ORIENTYRBOOK 
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Дім людини- це не її фортеця. Дім людини- це її 

улюблена річка та риболовля, її улюблені пагорби, 

її улюблене болото або гай, Богом даний ставок. 
Як найІ<раще захистити наш природний дім? Це пи
тання стратегії, тактики та техніки, саме цій пробле

мі й присвячено дану І<НИЖІ<у. Дей в Формен пояс
нює принципи екологічного захисту хоч і стисло, 
але й дуже повно. 

Він розповідає якраз те, що має бути сказано, не 

більше й не менше. Ніколи раніше такої книжки не 
потребувало тоІ< багато людей і з такою шляхет
ною метою. Завтра може бути надто пізно. 

Справа за вами! Дійте! 

Це добре для дерев, це добре для лісів, це добре 

для Землі, і для людської душі! 

2-е доповнене та адаптоване видання російською мовою в перекладі на 
українську мову. Скорочений переклад Київського еколого-культурного центру. 

m ВИДАНО ЗА ПІД~ИМКИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
~ «НАЦІОНАЛЬНИИ КОРПУС» 

ISBN 978-966-97658-1-9 

ОРІЄНТИР 

9 789669 765819 
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