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ВСТУП
Перелом тисячоліть став приводом для питанням: "Що

буде далі?"
Останні роки минулого тисячоліття засоби масової

інформації були переповнені різного роду передбачення(
ми та прогнозами, серед яких зустрічалися дуже похмурі
та катастрофічні. Багато з них грунтувалися на аналогії зі
змінами, які відбувалися на переломі XIX та XX століття,
коли й справді серія локальних та колоніальних войн пе(
реросла в перший загальносвітовий конфлікт, що забрав
десятки мільйонів людських життів.
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— 20% людства споживає 80% всіх ресурсів;
— світ витрачає в 12 разів більше коштів на військові потреби, ніж на допомогу країнам,

що розвиваються;
— 5000 людей в день помирає через брудну питну воду;
— 1 млрд людей не мають доступу до безпечної питної води;
— 1 млрд людей голодує;
— більше 50% зерна, проданого у всьому світі, використовується як біокорм для тварин;
— 100 літрів води витрачається на виробництво 1 кг картоплі, 4000 літрів — на 1 кг рису, й

13000 літрів — на 1 кг м'яса;
— 40% орних земель вишли з обігу;
— щороку зникає 13 млн гектар лісу;
— один ссавець з чотирьох, один птах з восьми, одна амфібія з трьох знаходиться під

загрозою зникнення;
— темп вимирання виду в 1000 разів швидше, ніж природний;
— рибні запаси вичерпані на 3/4 та знаходяться на межі зникнення;
— температура останніх 15 років була найвищою за весь час спостереження за погодою;
— крижаний покрив став на 40% тонкішим, ніж 40 років тому;
— до 2050 року кількість кліматичних мігрантів можливо сягне 200 млн.

Хоча наш час набагато оптимістичніший, проте й він
небезпроблемний. Не можна не погодитися з тим, що у ми(
нулому було безліч періодів таких же швидких та глобаль(
них змін умов життя та характеру діяльності людства,
збільшення його чисельності та можливостей, як це спос(
терігалося в XX столітті: період попереджень, століття по(
милок, епоха соціально(доктринальних епідемій, передо(
станнє століття існування людства на Землі.

Але, напевно, істотною ознакою XX століття стало
створення серій смертельних загроз розвитку та існуван(
ню як наслідок нагромадження помилок у ставленні до
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довкілля, ігнорування навіть очевидних сигналів природи
про шкідливість та непередбачуваність недалекоглядних
дій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Показати нинішньому та майбутнім поколінням ре(

зультати впливу марнотратної та безгосподарної діяль(
ності людини на екологію як єдину екосистему "Земля".

РЕЗУЛЬТАТИ
Життя на Землі налічує 4,5 млрд років, а людство існує

лише 200 тис. років. Людське життя — всього лише ланка
в ланцюжку незліченних життів, що слідували одне за од(
ним на Землі впродовж 4,5 млрд років. Але саме людина
досягла неабияких успіхів у руйнуванні балансу, такого не(
обхідного для життя на Землі.

Напочатку наша планета була лише вогняним хаосом,
що сформувався услід за зіркою Сонце, хмарою злиплого
пилу, як і багато інших утворень у всесвіті. Та все ж тут
відбулося диво життя. Кільця диму, що струмують з надр
землі, були невід'ємною частиною первинної атмосфери
планети, атмосфери, позбавленої кисню. Щільна атмосфе(
ра, немов в пічному котлі, була насичена водяною парою
та багата вуглекислим газом. Але завдяки наявності води,
Землю чекало виняткове майбутнє. На ідеальній відстані
від Сонця — не занадто далеко та не занадто близько —
Земля могла утримувати воду в рідкому стані. Водяні пари
конденсувалися та обрушувалися на Землю проливними
дощами. Так з'явилися річки. Річки надавали форми по(
верхні Землі, прокладаючи свої русла, пробиваючи доли(
ни, збігали в найнижчі місця Землі, щоб сформувати океа(
ни. Вони вимивали мінерали із скель, і поступово прісні
води океанів стали дуже солоними.

Вода — джерело життя. Вона окропила безплідні про(
стори.

Мінерали та метали навіть старші за Землю. Вони є кос(
мічним пилом. Вони подарували Землі кольори. Рожевий
від заліза, чорний від вуглецю, червоно(коричневий від
міді, жовтий від сірки.

Звідки ми з'явилися? Де спалахнула перша іскра жит(
тя? Дивно, перші примітивні форми життя все ще існують
у гарячих джерелах Землі. Вони дають їм свої кольори. Їх
називають архебактериями. Всі вони живуть за рахунок
тепла Землі. Всі, за винятком ціанобактерій, або синьо(зе(
лених водоростей. Тільки вони можуть обертатися до Сон(
ця та поглинати цю енергію. Вони є предками усіх колишніх
та нинішніх видів рослин. Ці крихітні бактерії та мільярди
їх нащадків змінили долю нашої планети. Завдяки кисню,
який вони виділяли, утворилась атмосфера. Але що ж ста(
лося з вуглекислим газом, що отруював атмосферу? Він все
ще тут, заточений в земній корі. Мікроорганізми вирости(
ли свої раковини, використовуючи атмосферний вуглекис(
лий газ, який був розчинений в океані. Коли вони помира(
ли, раковини тонули та скупчувалися на морському дні.
Завдяки ним атмосфера була очищена від вуглекислого
газу, й інші форми життя змогли зародитися.

Це життя змінило атмосферу. Рослини живилися со(
нячною енергією, яка дозволяє розщепити молекулу води
для отримання кисню.

Кругообіг води на Землі — це процес постійного онов(
лення. Водоспади, водяні пари, хмари, дощі, джерела,
річки, моря, океани, льодовики. Кругообіг ніколи не ури(
вається. Кількість води на Землі завжди незмінна. Вода —
дивовижна речовина. Одна з наймінливіших. У рідкій фор(
ми це сама вода, в газоподібній — пара, в твердій — лід.

Двигуном життя є взаємозв'язок. Все взаємпов'язано.
Ніщо не самодостатньо. Вода й повітря нероздільні, вони
необхідні для існування одне одного, а також для існуван(
ня людського життя на Землі. Хмари формуються над оке(
анами та приносять дощ на сушу, збираються в річки, що
несуть воду назад в океани. Обмін — це все.

Зелені утворення, що проглядаються над океанами з
космосу — джерело кисню в повітрі. 70% цього газу, без
якого наші легені не можуть функціонувати, поступає від
водоростей, що забарвлюють поверхню океанів.

Підгрунтям існування Землі є баланс, в якому кожен
грає свою роль, та існує тільки завдяки існуванню іншого.
Так, корали були народжені союзом водоростей та рако(
вин молюсків. Вишукана крихка гармонія, яку так легко
порушити.

Земля відлічує час в мільярдах років. Їй знадобилися 4
млрд років, щоб створити дерева. Серед рослин дерева —
це кульмінація, чудова жива статуя. Дерева кидають вик(
лик гравітації. Це єдиний природний елемент, що вічно
прагне до небес. Вони неквапом ростуть назустріч Сонцю,
яке живить їх листя. У спадок від тих крихітних ціанобак(
терій вони отримали здатність поглинати сонячну енергію.
Вони накопичують її та живляться нею, перетворюючи її
в деревину та листя, які потім розпадаються на суміш з
води, мінеральних та органічних речовин. І так, поступо(
во, сформувався грунт, необхідний для життя. Грунт — це
фабрика біорізноманітності. Це цілий світ безперервної
діяльності, де мікроорганізми живляться, розпушують,
аерують та переробляють. Вони створюють гумус, перегній
— той родючий шар, від якого залежить усе життя на суші.

Що ми знаємо про життя на Землі? Скільки видів нам
відомі? Десята частина? А може сота? А що ми знаємо про
зв'язки між ними?

Земля — це справжнє диво. Життя залишається загад(
кою. Сімейства тварин утворюються, будучи об'єднаними
певними звичаями та ритуалами, які передаються з поко(
ління поколінню. Тварини пристосувалися до своїх пасо(
вищ, а їх пасовища пристосувалися до них. Внаслідок чого
виграють усі. Тварини вгамовують голод, дерева розквіта(
ють знову.

Та ось ми, Homo sapiens — людина розумна — виходи(
мо на арену історії. Ми отримали казковий спадок, який
Земля дбайливо копила впродовж 4,5 млрд років. Нам всьо(
го 200 тис. років, а ми змінили вигляд світу. Незважаючи
на свою уразливість, ми захопили всі ареали проживання
та підкорили такі території, як жоден інший вид до нас.

Після 180 тис. років кочування, завдяки м'якшому
клімату, люди прийняли осілий спосіб життя. Вони більше
не залежали від полювання як єдиного засобу виживання.
Вони вважали за краще жити у вологих місцевостях, які
багаті рибою, дичиною та дикими рослинами. Тут, де суша,
вода та життя з'єднуються.

Людський геній надихнув їх на спорудження човнів.
Цей винахід відкрив нові горизонти та перетворив людей
на мореплавців. Навіть сьогодні велика частина людства
живе на узбережжях континентів, берегах річок та озер.

Перші міста з'явилися менше ніж 10 тис. років тому.
Це був значний прорив в історії людства. Чому міста?
Тому що в них людям було простіше оборонятися. Вони
стали соціальними істотами, зустрічаючись та обміню(
ючись знаннями та уміннями, поєднуючи схожість і
відмінності. Іншими словами, вони стали цивілізовани(
ми.

Але у розпорядженні людей була тільки енергія, дана
природою, та сила власних м'язів. Таким було існування
людства упродовж тисяч років. Таким воно й залишилося
для кожного четвертого з нас, тобто для більше, ніж 1,5
млрд людей.

У Землі брали тільки найнеобхідніше. Довгий час
взаємовідносини людей та планеті були справедливо зба(
лансовані. Довгий час економіка була схожа на природ(
ний та рівноправний союз.

Земля годує людей, одягає їх та дає їм все повсякден(
не необхідне. Все надходить від Землі. Міста міняють при(
роду людини, так само як її долю. Землероб стає ремісни(
ком або торговцем. Те, що Земля дає селянинові, городя(
нин купує, продає або обмінює. Товари переходять з рук в
руки разом з ідеями.

Геніальність людства — в усвідомленні своєї слабкості.
Люди намагалися розширювати межі своєї території, але
вони розуміли межі своїх можливостей. Фізична сила,
якою природа обділила людину, була знайдена у тварин,
яких люди одомашнили для служіння собі.

Як і у всіх видів на Землі, головна щоденна турбота всіх
людей — це прогодувати себе та свою сім'ю. Коли грунт
не такий родючий, а запаси води вичерпуються, люди док(
ладають неймовірних зусиль і перетворюють посушливі
землі у придатні до землеробства.

Люди обробляли землю віддано та терпляче так, як
того вимагає наша планета, в майже священному ритуалі,
що повторювався знову й знову.

Сільське господарство — досі найпоширеніше занят(
тя на Землі. Половина людства займається землеробством,
більше 3/4 з них — вручну. Традиція землеробства пере(
дається з покоління у покоління, які своїм потом та кро(
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в'ю окроплюють землю, тому що вона — запорука вижи(
вання людства.

Але після довгих років ручної праці, людство знайшло
спосіб використати викопну енергію з глибин Землі. Ця
енергія — теж з рослин. Вона — консервоване сонячне
світло. Чиста енергія. Енергія сонця, накопичена за мільйо(
ни років мільйонами рослин. Це вугілля. Це газ. І, пере(
дусім, нафта. Ця збережена енергія сонця звільнила лю(
дей від їх тяжкої праці на землі. Відкриття нафти ознаме(
нувало початок нової ери в історії людства. Ми вирвалися
з лещат часу. Завдяки нафті деякі з нас отримали безпре(
цедентний комфорт. І за 60 років, термін одного людсько(
го життя, Земля змінилася більше, ніж за усі попередні по(
коління людей.

У останні 60 років населення Землі майже потроїлося,
більше 2 млрд людей переселилися в міста. Електрика
підштовхнула до винаходу ліфтів, що у свою чергу, зроби(
ло можливим будівництво хмарочосів. Шенжень в Китаї з
сотнями хмарочосів і мільйонами жителів всього якихось
40 років тому був маленьким рибальським селом. У Шан(
хаї 3000 веж та хмарочосів було побудовано за 20 років.
Сотні інших будуються.

Сьогодні більше половини 7 млрд населення Землі жи(
вуть в містах. Нью(Йорк — перший мегаполіс у світі. Сим(
вол експлуатації енергетичних ресурсів Землі, здобутих
людським генієм. У світі економіка Нью(Йорка займає 16
місце. Сила мільйонів іммігрантів, енергія вугілля, безмеж(
на влада нафти.

Америка була першою, хто осідлав та запріг фено(
менальну потужність "чорного золота". З її допомогою
країна фермерів стала країною сільськогосподарських
промисловців. У полях машини замінювали людей. Літр
нафти дає стільки ж енергії, як й 100 пар робочих рук за
24 години. У всьому світі лише 3% фермерів користуєть(
ся механізованою технікою. Проте, їх продукція пере(
важає на планеті. У США залишилися тільки 3 млн фер(
мерів, що виробляють зерно, здатних прогодувати 2
млрд людей. Але велика частина зерна не використо(
вується в їжу людьми. Тут, як і в інших індустріальних
країнах це зерно перетворюється на корм для худоби
або у біопаливо.

Використання викопного палива розвіяло примару
посухи, що переслідувала посіви. Жодне джерело води
не уникнуло використання в сільському господарстві,
на яке витрачається 70% всієї води, споживаної людь(
ми.

У природі все взаємопов'язано. Розвиток сільськогос(
подарських земель та монокультурного землеробства
призвів до виникнення паразитів. Пестициди, інший дар
нафтохімічної революції, знищують їх. Неврожай та го(
лод залишилися в далекому минулому. Найбільшим голов(
ним білем сьогодні стала проблема реалізації плодів су(
часного землеробства.

Токсичні пестициди потрапили в повітря, просочили(
ся в грунт, рослини, тварин, стекли в річки та океани. Вони
проникли в ядра клітин, стали подібні материнським кліти(
нам, які є присутніми в усіх формах життя.

Сучасне сільське господарство вже не залежить від
типу грунту та пори року. Добрива сприяють небаченим
врожаям на тих землях, якими раніше нехтували. Району(
вання культур відповідно до грунтів та клімату дало уро(
жайніші та легко транспортуємі сорти. Таким чином, за
минуле століття 3/4 усіх сортів, виведених землеробами
за тисячі років, були втрачені. Сьогодні вирощування
різних культур тепличним методом призвело до стандар(
тизації фруктів і овочів.

Чим вище рівень розвитку країни, тим більше м'яса
споживають її жителі. Як же задовольнити зростаючу по(
требу в м'ясі без використання тваринницьких ферм, що
нагадують концентраційні табори? Як і життя рогатої ху(
доби, яка ніколи не побачить лугів, виробництво м'яса
більш швидше, ніж в дикій природі, стало повсякденною
реальністю. На величезних площах, забитих мільйонами
голів худоби, не росте ні билинки. У результаті, 13000 літрів
води витрачається для виробництва 1 кг м'яса, не кажучи
про нафту, витрачену в процесі виробництва і транспор(
тування.

Сучасне сільське господарство працює на нафті. Воно
дає в два рази більше продуктів, ніж треба усім людям на
Землі, але різноманітність в харчуванні замінена на стан(

дартизацію. Завдяки механізації ми отримали такі мож(
ливості, про які раніше й не мріяли. Але це робить наше
життя повністю залежним від нафти. Це нове мірило часу.
Годинник нашого світу тепер цокає в ритмі невтомних ме(
ханізмів, що добувають сонячну енергію викопних ре(
сурсів. Вся планета прислухається до цих метрономів на(
ших надій та ілюзій, які ростуть разом з нашими потреба(
ми, ненаситними бажаннями та марнотратством. Ми знає(
мо, що кінець дешевої нафти настане, але ми відмовляє(
мося в це вірити.

Відстані тепер виміряються не в кілометрах, а в хвили(
нах. Автомобілі створили нові передмістя, де кожен буди(
нок — немов замок, на безпечній відстані від задушливого
центру міста, де ряди будинків закручуються навколо
доріг, які ведуть в нікуди. Модель життя декількох удач(
ливих країн стала універсальною мрією, розмноженою те(
лебаченням по всьому світу. Навіть у Пекіні ця модель ско(
пійована, клонована та повторена у формі будинків, які
стерли старовинні пагоди з лиця землі. Автомобілі стали
символом комфорту та прогресу. Якщо цій моделі наслідо(
ватимуть усі країни, на планеті буде вже не 900 млн авто(
машин, як сьогодні, їх буде 5 млрд.

Чим більше розвивається світ, тим більше він потер(
пає від енергетичного голоду. Всюди машини риють, бу(
рять та вигризають із Землі мінерали — частинки зірок,
заховані там з моменту її створення. За наступні 20 років
з Землі буде видобуто більше руди, ніж за всю історію
людства. За "правом сильного" 80% всіх мінеральних ба(
гатств, що добуваються, споживаються 20%(ми населен(
ня Землі. Ще до кінця цього століття нераціональне видо(
бування копалин вичерпає практично усі мінеральні ресур(
си планети.

Судноверфі штампують нафтові, газові танкери та кон(
тейнеровози, щоб відповідати запитам глобалізованого
індустріального виробництва. Більшість продуктів спожи(
вання подорожують тисячі кілометрів від країни(вироб(
ника до країни(споживача. З 1950 року обсяги міжнарод(
них перевезень збільшилися в 20 разів. 90% торгових
шляхів проходять по морю. 500 млн контейнерів транспор(
туються щороку. Вони прямують у світові вузли спожи(
вання, такі як Дубай, з його 800(метровим ідолом усієї су(
часності, який ніколи не втомиться дивувати світ. Над(
мірно? Можливо. Дубай, схоже, зробив свій вибір. Він за(
лучає гроші зі всього світу. Ніщо не виглядає таким дале(
ким від природи, як Дубай. Але ніщо не залежить від при(
роди більше, ніж Дубай. Місто точно наслідує модель ба(
гатих націй. Ми все ще не зрозуміли, що безповоротно вит(
рачаємо те, що дає нам природа.

Що ми знаємо про світовий океан, який покриває 3/4
планети, а ми бачимо тільки поверхню? Океанські глиби(
ни охороняють свої таємниці. Вони зберігають тисячі видів,
чиє існування залишається для нас загадкою.

З 1950 року вилов риби виріс в 5 разів, з 18 до 100 млн
метричних тонн на рік. Тисячі плавучих рибозаводів спус(
тошують океани.  3/4 районів риболовецького промислу
вичерпані, виснажені або схильні до ризику стати такими.
Промислове рибальство повністю знищило значну части(
на великої риби, оскільки у неї просто не залишається часу
на відтворення.

Ми руйнуємо життєвий цикл, довірений нам самою
планетою. На узбережжях рясніють ознаки виснаження
популяцій.

Перша ознака: рідшають колонії морських ссавців.
Вони вже постраждали від забудови узбережжя та заб(
руднення, а тепер вони стикаються з новою загрозою —
голодом. У нерівній битві з промисловими траулерами
вони не можуть знайти достатньо риби для харчування
дитинчат.

Друга ознака: морським птахам доводиться проліта(
ти все більші відстані у пошуках їжі. При такому темпі
усі популяції птахів знаходиться під загрозою зникнен(
ня.

Ми забули про те, що природні ресурси виснажувані.
500 млн людей (більше, ніж усе населення Європи) жи(
вуть в пустелях. Вони знають ціну воді. Вони знають, як
використати її дбайливо. Тут їх життя залежить від
колодязів, що наповнюються водоносними пластами, які
зберігають воду дощів, що проливалися над нинішнею
пустелею 25 тис. років тому. Водоносні пласти також
дозволяють вирощувати в пустелі сільськогосподарські
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культури, щоб прогодувати місцеве населення. Але ціна
тому велика — адже ці водоносні пласти не відновлю(
вані.

У Саудівській Аравії мрії про сільське господарство в
пустелі розвіялися, немов міраж. Більшість наділів із
зрошувальними системами залишаються сьогодні покину(
тими. Енергія для добування води є, але ресурси водонос(
них пластів украй виснажені.

Ізраїль перетворив пустелю на орні площі. Але навіть
при тому, що тепличні комплекси орошаються краплина
за краплиною, споживання води продовжує зростати услід
за обсягом експорту.

Колись повноводна річка Іордан — нині просто стру(
мочок. Його вода розтеклася по супермаркетах всього
світу ящиками овочів та фруктів. Доля річки Іордан не ун(
ікальна. Кожна десята раніше повноводна річка по всій
планеті більше не впадає в море упродовж декількох
місяців в році.

Близько 2 млрд людей відчують нестачу води ще до
2025 року.

Існують незаймані місця на планеті, поки ще багаті
водою. Болота. Вони важливі для усього життя на
Землі. Заболочені місцевості займають 6% поверхні
планети. Вони, як губки, що регулюють потік води. Вби(
рають воду в повінь та віддають її в посуху. Під тихи(
ми водами боліт розташовані справжні фабрики, де
рослини та мікроорганізми старанно фільтрують воду
й відділяють забруднюючі речовини. Ці драговини —
найважливіші елементи середовища, що регенерують та
очищають воду.

Усе живе взаємопов'язане: вода, повітря, грунт, дере(
ва... Магія природи — прямо перед нашими очима. Дерева
легким туманом видихають в атмосферу грунтову воду. Їх
покров пом'якшує удари проливних дощів та захищає грун(
ти від ерозії. Ліси підтримують вологість, таку необхідну
для життя. Вони — мати та батько дощів. Ліси поглинають
вуглець. Тут його більше, ніж в усій атмосфері Землі. Ліси
— наріжний камінь кліматичного балансу, від якого ми усі
залежимо.

Вирубування лісів — одна з головних причин глобаль(
ного потепління. Тисячі видів зникають назавжди. А ра(
зом з ними розривається ще одна ланка в довгому ланцюзі
еволюції. Інформація про живу матерію, з якої вони з'я(
вилися, втрачена назавжди.

Наш спосіб розвитку не веде до процвітання всього
людства. За 50 років прірва між багатими та бідними
збільшилася, як ніколи раніше. У наш час половина ба(
гатств всього світу знаходиться в руках 2% населення. Чи
можна захищати подібну нерівність? Вона є причиною
міграції населення, масштаби якої ми ще повністю не усв(
ідомили.

Транспорт, промисловість, вирубування лісів, сільське
господарство — вся наша діяльність вивільняє велетенсь(
ку кількість вуглекислого газу. Не усвідомлюючи цього,
молекула за молекулою, ми порушуємо кліматичний ба(
ланс Землі.

У атмосфері основні потоки вітрів міняють напрям.
Цикли дощів змінилися. Географія клімату планети стала
іншою. Ми запустили процеси, які не можемо контролю(
вати. Від початку вода, повітря та усі форми життя тісно
пов'язані. Але останнім часом ми самі знищуємо ці зв'яз(
ки.

ВИСНОВКИ
Що нас чекає у майбутньому? Поки ще ніхто не

знає. Все взаємопов'язане. Земля залежить від Сон(
ця, первинного джерела енергії. Чи можуть люди под(
ібно рослинам уловлювати цю енергію? Можуть! За
одну годину Сонце дає Землі стільки енергії, скільки
все людство споживає за рік. До тих пір, доки Земля
буде отримувати сонячну енергію, життя існуватиме.
Все, що ми можемо зробити — це перестати бурити
Землю та подивитися в небо. Все, що ми повинні зро(
бити, — це навчитися використовувати енергію Сон(
ця.

Давайте будемо відповідальними споживачами. За(
мисліться про те, що ми купуємо! Вже надто пізно бути
песимістом. Існує землеробство в масштабах людства.
Воно може прогодувати всю планету, якщо виробниц(
тво м'яса не вириватиме хліб з рота людей. Існують

рибалки, які піклуються про багатства океану. Існують
будинки, що виробляють для себе власну енергію. Існу(
ють електростанції, що живляться теплом надр Землі
— геотермальною енергією. Існують "морські змії", що
лежать на поверхні морів, абсорбуючи енергію хвиль
та виробляючи електроенергію. Існують поля з вітря(
ками. У обпалених сонцем пустелях існують панелі со(
нячних батарей. Все, що нам треба — це усвідомити
фактори ризику впливу на зовнішнє середовище засо(
бами людської діяльності та впроваджувати новітні
технології без побічних ефектів, шкідливих для плане(
ти. Це запорука успіху в подоланні екологічної небез(
пеки.
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