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Tlačová správa 

 

Život vedca krajší od vysnívaného...s prírodou na hladine α... 
Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym  

„naformátovalo“ môj profesijný i súkromný život. 

 

Príroda ponúka rôzne divy. Objavovať ju začíname už ako deti, keď sa túlame po vonku 

a sledujeme život  jej „obyvateľov“.  Výlety po lese boli pre mnohých z nás malým dobrodružstvom. 

Na potulkách sme mali možnosť skúmať stopy, ktoré zanechali po sebe zvieratá,  či počúvať zvuky v 

prírode, ktoré sa v tichom lese hlasno ozývali. Mnohí vtedy prvýkrát videli srnku, či počuli ďatľa. 

Podobné stretnutie ovplyvnilo v detstve aj hosťa marcovej vedeckej cukrárne, doc. Ing. Miroslav 

Sanigu, CSc. Už ako malý chlapec sa stretol s murárikom červenokrídlym, ktorý ho doslova 

„uriekol“. Práve toto stretnutie nasmerovalo jeho životnú cestu. Stal sa z neho vedecký pracovník 

a neúnavný popularizátor prírodovedy, ktorý o svojom operenom obľúbencovi napísal aj knihu. 

O svoje skúsenosti zo života terénneho výskumníka sa podelí v marcovej vedeckej cukrárni.   

 

V marcovej vedeckej cukrárni, ktorá sa uskutoční 18. 3. 2014 o 9.00 hod. v priestoroch Centra 

vedecko-technických informácií SR, bude hosťom doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Témou prednášky 

bude život zvierat, najmä z ríše vtákov, ktorých domovom sú naše slovenské lesy. Bude hovoriť 

hlavne o jeho obľúbencoch, a to o murárikovi červenokrídlom a hlucháňovi hôrnom. Účastníci 

vedeckej cukrárne sa zoznámia nielen so zaujímavosťami zo života týchto dvoch pozoruhodných 

zástupcov stredoeurópskej vtáčej ríše, ale dozvedia sa  čo-to aj zo zákulisia mimoriadne 

dobrodružného, avšak zároveň aj o čosi ťažšieho vedeckého života terénneho výskumníka. 

 

Kto je doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. ? 

Miroslav Saniga je významný slovenský vedec a popularizátor prírodovedy. Vyštudoval Vysokú školu 

lesnícku a drevársku vo Zvolene. Po ukončení štúdia pracoval v Národnom parku Malá Fatra a v roku 

1993  prešiel pracovať na Výskumnú stanicu Ústavu ekológie lesa SAV v Starých Horách. 

V súčasnosti tam aj naďalej pôsobí ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. 

Zameriava sa predovšetkým na svojich dvoch obľúbených operencov, hlucháňa hôrneho a na murárika 

červenokrýdleho. Miroslav Saniga je neúnavným popularizátorom prírodovedy, o čom svedčí 

vydaných 48 populárno-vedeckých knižných titulov o prírode, vyše 3 000 jeho popularizačných relácií 

v rozhlase a vyše 2000 príspevkov v printových médiách. Za svoje úspechy získal viacero ocenení, ako 

Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, Cena BAYER – hlavná cena za trvalo udržateľný 

rozvoj – Národnej enviro súťaže v kategórii Enviro čin roka - 1. miesto, za projekt „ROZPRÁVKOVÁ 

VTÁČIA ZÁHRADKA“ a ďalšie.  
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