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Na Gemeri vznikla nová atrakcia aj s pomocou LESOV SR  

Rákoš 10.9.2021 

 Chodník malých netopierov má 14 zastávok 

Chodník malých netopierov, to je nová atrakcia stredného Gemera. Nachádza sa nad malou obcou Rákoš 

v okrese Revúca. Náučný chodník je dlhý 1,6 kilometra a prechádza lesným prostredím v nadmorskej 

výške 374 m. n. m. až 481 m. n. m. Posledné roky sa budoval s finančnou podporou štátneho podniku 

LESY SR. 

Nápad vznikol ešte pred rokom 2015, kedy netopiere v oblasti preskúmala Spoločnosť pre ochranu 

netopierov. K aktivitám sa pripojili členovia občianskeho združenia Rákošská cächa na čele s Júliusom 

Pavelkom. Združenie vytvorilo novú turistickú trasu, ktorá mapuje banícku činnosť v okolí vrchu Železník.   

„Našou túžbou a snahou je tento chodník ďalej zdokonaľovať a v prípade dostatku financií pokračovať 
v druhej etape a prepojiť ho s Rákošskou Baňou. V rámci lesnej pedagogiky tu chceme organizovať 
rôzne akcie pre malé skupiny, v prípade normálnej (bez COVIDU-19) situácie aj veľké akcie typu 
Lesnícke dni alebo MDD pre širokú verejnosť,“ podotýka riaditeľ Odštepného závodu Revúca Jozef 
Michňa. 

Na tomto náučnom chodníku sa deti a dospelí dozvedia viac o živote netopierov- ide o jediné lietajúce 

cicavce na svete.  V roku 2014 v tunajších jaskyniach našli dve zimujúce kolónie s počtom okolo 14 tisíc 

jedincov. 

„Vo večerných hodinách tu návštevníci môžu vidieť viaceré druhy netopierov ako je Lietavec 

sťahovavý (Miniopterus schreibersii), Podkovár južný (Rhinolopus euryale) či Netopier obyčajný 

(Myotis myotis),“ zdôrazňuje člen Spoločnosti pre ochranu netopierov Ervín Hapl.  

LESY SR, š. p.,  investovali do projektu takmer 3500 eur. Financie boli použité na rôzne terénne práce, 

potrebné ručné alebo mechanizované zemné úpravy, ale aj na zabezpečenie rôznych druhov materiálu 

(spojovacie tyče, nátery, lanové pomôcky, rezivo). Štátny podnik poskytol aj náučné tabule. 

Pri realizácii Chodníka malých netopierov pomáhali aj členovia Občianskeho združenia Rákošská cächa, 
ako aj členovia KST Dúbrava Jelšava. 

 


