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Všetkých Vás srdečne vítame u nás v Rákoši, na Chodníku malých 
netopierov, na ktorom sa môžete niečo naučiť, zabaviť, zrelaxovať 
a tak stráviť pekné chvíle v lesnom prostredí nášho krásneho regiónu 
Stredného Gemeru.

Ako z názvu samotného chodníka vyplýva, môžetesa tu stretnúť so 
zaujímavými živočíchmi a to netopiermi – jedinými lietajúcimi cicavca-
mi na svete. No nie sú to tie najmenšie druhy, ale veľmi vzácne ako 
je Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii) Podkovár južný 
(Rhinolophus euryale) Netopier obyčajný (Myotis myotis) Večernica 
malá (Pipistrellus pipistrellus)
V slovku „malých“ sme mysleli na Vás deti, aby ste sa trošku vžili do 
života týchto užitočných „krásavcov“. Najlepšie sa to však podarí, keď 
sa zúčastníte na nejakej organizovanej akcie lesných pedagógov ale-
bo členov Spoločnosti pre ochranu netopierov.

Celý tento príbeh začal veľmi dávno, pred veľa rokmi, keď už v roku 
1000 nášho letopočtu, začali prvé nálezy a aj pokusy o spracovanie 
železa (Fe), na ktoré bol tento región bohatý. Postupným vývojom do-
bývania a ťažby tohto nerastu, sa ľudia dostávali do podzemia, a ne-
chávali rôzne otvory (štôlne, šachty, bane), ktoré tu ostali po skončení 
baníckej činnosti až do dnešných časov, a vytvorili priaznivé prostre-
die pre život zaujímavých živočíchov, hlavne netopierov.

A tak tu netopiere žili dlhé roky, kým 
si ich nevšimli nadšenci a členovia 
Spoločnosti pre ochranu netopierov 
(SON), na čele s Ervínom Haplom, 
ktorí ich tu objavili a preskúmali. Vďa-
ka ich činnosti, sa tieto lokality podarilo 
zachrániť pred zasypaním týchto otvo-
rov. Z týchto aktivít sa vytvorili „zabez-
pečené banské diela“, ktoré chránia 
nie len návštevníkov lesa pred pádom, 
ale aj celé kolónie vzácnych netopie-
rov pred zánikom.

K týmto aktivitám sa v roku 2015 pri-
pojili členovia Občianskeho združenia 
Rákošská cächa na čele s Júliusom 
Pavelkom. Vytvorili novú turistickú 
trasu, ktorá mapuje banícku činnosť
v okolí vrchu Železník, a vďaka rôz-
nym projektom Nadácie Volkswagen 
Bratislava a Lesov SR š.p., aj tento 
zaujímavý náučný chodník.

Chodník je dlhý 1,6 km a prechádza lesným prostredím okolia obce 
Rákoš. Najnižší bod je vo výške 374 m n.m., a najvyšší bod vo výške 
481 m n.m

Chodník začína pri horárni na kraji obce Rákoš vstupnou bránou 
a mapovou tabuľou. Pokračuje lesom na stanovište č.2, na ktorom 
sa dozviete všetko o stromoch. Po prekročení lesnej cesty dorazíte 
k prvým zabezpečeným dielam a bydliskom netopierov, kde na sta-
novišti č.3 sa dozviete o živote týchto vzácnych obyvateľov podze-
mia. Miernym stúpaním sa dostanete na najvyšší bod chodníka na 
stanovište č.4, na ktorom sa dozviete o uhliarstve, a ktoré sa nachá-
dza na mieste výroby dreveného uhlia (milier). Uhliarstvo bolo úzko 
späté z baníctvom a hutníctvom. Z tohto miesta postupným klesaním 
sa dostanete na stanovište č.5, ktoré je o hubách, na ktoré sú naše 
lesy bohaté. Po prekročení lesnej cesty sa dostanete k stanovišti č.6. 
Tu okrem započúvania sa do spevu lesných vtákov môžete aj neja-
ké spoznať. Po strmšom klesaní popri oplotení Zverníka Rákoš sa 
zastavíte pri stanovišti č.7, ktoré Vás oboznámi o lesnej zveri žijúcej 
na Slovensku.
Stanovište č.8, nachádzajúce sa v doline potoka Rakyš, Vás obozná-
mi o lesných rastlinách. Údolím sa dostanete popri starých banských 
prepadliskách na starú banskú skládku, kde malí návštevníci si môžu 
na stanovišti č.9 odskúšať malú prekážku, akú mávali aj baníci v ba-
niach. Drevenými schodíkmi sa dostanete na stanovište č.10, ktoré 
vysvetľuje význam lesa a vody v prírode. Toto stanovište sa nachá-
dza pri historickom vodojeme, ktorý dodáva pre obec Rákoš pitnú 
vodu. Lesnou zvážnicou sa dostaneme ku stanovišťu č.11 na ktorom 
sa môžete oboznámiť o ochrane lesa, ale aj o našom veľkom „malom 
nepriateľovi“ Lykožrútovi smrekovom. Ďalej prídete k potoku Rakyš. 
Tento môžete prejsť zaujímavým mostíkom venovaný Nadácii Vol-
kswagen Slovakia, a oddýchnuť v altánku pri pozostatkoch zasypa-
nej vetracej štôlne poslednej bane v Rákoši.

Nájdete tu stanovište č.12, ktoré Vás oboznámi o farebných znač-
kách v lese, ktoré využívajú lesníci pri práci. Pri oddychu v altán-
ku si môžete preskúšať aj pamäť pri „dube času“, alebo opiecť 
niečo na malom ohnisku. Toto stanovište je aj vychádzajúcim bo-
dom k hradu Rákoš. 
Spätnou cestou cez most a okolo drevenice, sa dostanete k sta-
novišti č.13, ktoré Vás oboznámi o prevádzke Železorudných baní 
Rožňava „úseku Hg Rákoš“ – poslednej bani v Rákoši, v ktorej 
sa ťažila Rumelka (červená ortuť). Cestou cez pozemky, kde stá-
la niekedy baňa sa dostanete na koniec aj začiatok chodníka, 
k stanovišti č.14, ktoré vyzýva návštevníkov k tomu, že „Les nie 
je smetisko“. 
Dúfame, že prechádzka naším chodníkom sa Vám páčila, a že ste 
strávili pekný deň so zážitkovým výletom v našom okolí.

Odporúčame navštíviť:
Ranogotický kostol v Rákoši
Zrúcaniny hradu Rákoš
Banícku expozíciu na Rákošskej Bani
Násyp banskej železničky Rákošská Baňa – Sirk
Vysokú pec v Červeňanoch
Železník – objekty baníckej histórie (kino Stachanov, kaplnka,
kolkáreň a iné zaujímavosti).

Patria medzi cicavce. Nie sú ale lietajúcimi hlodavcami ako si 
niektorí myslia. Sú samostatným radom netopierov, vedecky na-
zývané – Chiroptera. V preklade znamená chiro – ruka a ptera – 
krídlo. Vývojovo majú pravdepodobne najbližšie k primátom (zdá 
sa, že to budú naši „blízki príbuzní“). Na Slovensku bolo doteraz 
zistených 28 druhov netopierov.
Netopiere sú cicavce. Väčšinou 
rodia iba jedno mláďa a dojčia 
ho materinským mliekom.
Medzi prednými a zadnými no-
hami majú osrstenú blanu, kto-
rá im umožňuje lietať. Niektoré 
druhy dosahujú rýchlosť až 50 
km/h a sú sťahovavé. Medzi let-
nými a zimnými úkrytmi preletia 
aj dvetisíc kilometrov. V zime 
spia, ale občas sa prebudia. 
Počas zimovania sa ich telesná 
teplota zníži na 1 až 10 stupňov 
Celzia.
Pri spánku a odpočinku sa zavesia za nohy dolu hlavou. Pri lete 
sa orientujú pomocou ultrazvukových signálov, ktoré vydávajú 
echolokáciou nosom alebo ústami. Echolokácia sa zakladá na 
vysielaní vysokofrekvenčných zvukov a počúvaní ich ozveny od-
rážajúcej sa od tiel hmyzu a rôznych prekážok. Vďaka nej dokážu 
viesť “nočný život” a tak plniť nenahraditeľnú funkciu v prírode.
Týmto spôsobom nachádzajú netopiere úkryt aj potravu. Signály 
vysielajú na rôznej frekvencii v závislosti od druhu v rozpätí od 20 
do 115 kHz. Človek počuje iba zvuky medzi 16 a 20 kHz, zvuky 
nad 20 kHz sa označujú ako ultrazvuk. Priemerne žijú netopiere 
asi desať rokov.
Les je najdôležitejším biotopom pre netopiere, pretože každý náš 
druh je výlučne alebo minimálne čiastočne viazaný na lesný eko-
systém. Poskytuje im loviská i úkryty. Využívajú pestrú škálu úkry-
tov – veľa druhov netopierov využíva aj výtvory človeka ako úkry-
ty a osídľujú podkrovné priestory ľudských obydlí. Okrem starých 
stavieb dnes už niektoré druhy netopierov osídľujú aj “moderné” 
panelové budovy, kde na úkryt využívajú duté priestory v streš-
ných atikách a štrbiny medzi panelmi. Časť druhov našich neto-
pierov žije ešte skrytejším spôsobom života. Nachádzame ich v 
lesoch v dutinách stromov, pod kôrou alebo v lesných chatkách 
pod drevenými obkladmi, okenicami a pod.

Na našom chodníku vo večerných hodinách môžete vidieť tieto 
druhy netopierov. 

PODKOVÁR MALÝ
Latinský názov Rhinolophus hipposideros
Dĺžka tela 38-45 mm
Dĺžka predlaktia 37-42 mm
Rozpätie krídel 18-25 cm
Hmotnosť 6-10 g
Frekvencia 110
Spôsob lovu pomalý let medzi korunami,
 lov z postriežky
Úkryt (leto) podkrovia
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne

PODKOVÁR VEĽKÝ
Latinský názov Rhinolophus ferrumequinum
Dĺžka tela 55-71 mm
Dĺžka predlaktia 54-60 mm
Rozpätie krídel 33-40 cm
Hmotnosť 20-30 g
Frekvencia 83
Spôsob lovu pomalý let medzi korunami,
 lov z postriežky, zo zeme
Úkryt (leto) podkrovia
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne

PODKOVÁR JUŽNÝ
Latinský názov Rhinolophus euryale
Dĺžka tela 45-57 mm
Dĺžka predlaktia 45-53 mm
Rozpätie krídel 25-30 cm
Hmotnosť 8-14 g
Frekvencia 103
Spôsob lovu pomalý let medzi korunami
Úkryt (leto) podkrovia a jaskyne
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne

LIETAVEC SŤAHOVAVÝ
Latinský názov Miniopterus schreibersii
Dĺžka tela 50-65 mm
Dĺžka predlaktia 42-48 mm
Rozpätie krídel 29 cm
Hmotnosť 9-16 g
Frekvencia 52-58
Spôsob lovu rýchly let vo voľnom priestore
Úkryt (leto) jaskyne a štôlne
Úkryt (zima) jaskyne a štôlne


