3. tréningový seminár európskych rangerov
3. tréningový seminár európskych rangerov (3rd European Rangers training seminar)
zorganizovali chorvátski rangeri v NP Brijuni v dňoch 13. až 17. mája 2014. Veľkú podporu
dostali od Ministerstva životného prostredia Chorvátska, International Ranger Federation
a iných európskych národných asociácií. Na ostrove Brijuni sa stretlo vyše 150 rangerov z 24
európskych krajín. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva
životného prostredia Chorvátska, regiónu, Národného parku Brijuni, ako aj prezident IRF
Sean Willmore , zástupca európskych rangerov Florin Halastauan a prezident Chorvátskej
asociácie rangerov Branko Štivič.
Slovensko na tomto tréningovom seminári
prvýkrát zastupoval
Zdeno Pochop,
viceprezident ASCHÚS, strážca NP Muránska planina.
Tréningový seminár mal v programe štyri okruhy tém:
1. Medzinárodná komunikácia rangerov
2. Junior Ranger Projeckt
3. Trening rangerov a ich lídrov
4. Twinning Project – dvojstranná alebo viacstranná spolupráca
Ku každej téme bol krátky workshop, ktorý zhodnotil dosiahnuté výsledky a skúsenosti, určil
lídrov a body akčného plánu rozvoja .
Pre účastníkov tréningového seminára boli tiež pripravené zaujímavé exkurzie
Národný park RISNJAK - názov získal podľa veľkého výskytu rysov (Lynx lynx L.)
Bol založený v roku 1953 a minulý rok oslavoval 60. výročie založenia. Je to horský kras
blízko hranice so Slovinskom o rozlohe 6350 ha. Najvyšší vrch – Vrh Risnjaka 1528 m n.m.
Záujmom ochrany prírody sú bukovo-jedľové lesy s prímesou smreka a cenných listnáčov
a hydrogeologický prírodný monument – vyvieračka Kupa.
Návštevníci sa môžu venovať pešej turistike po náučných chodníkoch, pozorovaniu veľkých
šeliem na vybudovaných pozorovateľniach, fotografovaniu, športovému rybolovu. NP
prevádzkuje niekoľko informačných stredísk, ubytovacie a stravovacie zariadenia.
Účastníkom tréningového seminára pripravili ukážku, ako odchytávajú a telemetrujú veľké
šelmy (rysa, vlka, medveďa). Na náučnom chodníku prekvapili remeselníci, ktorí tradičným
spôsobom vyrábali drevené šindle, odlišné od tých našich.
Národný park BRIJUNI
Je ostrovný národný park, vyhlásený v roku 2000 s celkovou výmerou 4 038 ha pevniny
a 2 651 ha mora. Je preň typické striedanie borovicových lesíkov a pasienkov, udržiavanými
lúkami a množstvom morských zátok. Rastlinstvo a živočíšstvo je charakteristické pre
severnú jadranskú klímu, more je čisté a modré s množstvom živočíchov. Je veľmi
navštevovaný turistami s možnosťou ubytovania a stravovania na ostrove v hoteloch rôznej
kategórie. Zaujímavosťou je, že po ostrove je dovolený presun len na elektromobiloch alebo
bicykloch.
Chorvátsko má vyhlásených 8 národných parkov a 11 prírodných parkov (naše CHKO). Na
území národných parkov je jeden správca územia, ktorým je Správa Národného parku.
Chráni a menežuje prírodné hodnoty, ako aj turizmus v území.
Počas celého tréningového seminára bolo cítiť, že rangeri z celého sveta sú jedna veľká
rodina, ktorá má za úlohu chrániť svetové prírodné dedičstvo. Každoročne pre túto ideu na
celom svete zomrie 50 rangerov, ktorým bola vyjadrená pocta.
Pre slovenských rangerov (strážcov CHÚ) je dôležité sa stretávať s kolegami z Európy aj
sveta a vymieňať si skúsenosti a zachytiť trendy, ktorými sa rangerská služba uberá. Pri
organizovaní účasti na tomto seminári ma prekvapilo, že záujem medzi slovenskými
rangermi bol nízky. Svoju úlohu tu iste zohrala slabá komunikatívnosť v anglickom jazyku
(rangeri sveta hovoria v angličtine). Je to prekvapujúce o to viac, že máme mladých strážcov
zamestnaných ako profesionálov, ale aj členov ASCHÚS. Učme sa cudzie jazyky, jazyk
svetových rangerov!

Na tomto mieste chcem poďakovať ASCHÚS za finančnú podporu, ale najma Rogerovi Cole
a Gordonovi Millerovi, anglickým rangerom, a tiež Seanovi Willmorovi, prezidentovi IRF za
prefinancovanie pobytu na 3. Európskom tréningovom seminári v Chorvátsku, NP Brijuni.
Zdeno Pochop
Viceprezident ASCHÚS,
strážca NP Muránska planina

