POVÁLEČNÉ OBDOBÍ
20. listopadu 1944 při náletu amerických letadel byla stanice poškozena tříštivými bombami.
Kompletně byly zničeny sbírky a venkovní voliéry. Svépomocí členů spolku byly odklizeny trosky, zahájena obnova a do konce války byla stanice opravena i s voliérami. Třetí číslo XII. ročníku časopisu vyšlo již pod původním názvem Československý ornitolog a mělo více než 1200 odběratelů.
V té době spolupracovala se stanicí řada známých ornitologů, kteří se přihlásili jako noví
členové (např. prof. O. Ferianc, prof. J. Ašmera, doc. K. Hudec, ing. Z. Kux).
Předsedou Moravského ornitologického spolku byl stále F. Ginter. Výrobu ochranářských pomůcek pro ptáky převzalo v r. 1947 družstvo Ornis a finančně tak zabezpečovalo chod stanice.
Předsedou družstva byl ing. Jaroslav Ferulík, ředitel Vyšší rolnické školy v Přerově. Členové
spolku si byli vědomi, že stanice potřebuje stálého vědeckého pracovníka a usilovali o řádné
personální obsazení. Současně na stanici zřídili laboratoř pro výzkum potravy, chorob a parazitů ptáků. Vypracovali další plány na dostavbu stanice, které se však již nepodařilo realizovat.
F. Ginter byl v březnu 1948 odvolán z funkce v Zemském národním výboru v Brně, spolek
přestal dostávat dotace a mnoho členů se dostalo z politických důvodů do existenčních potíží
(např. ing. J. Ferulík musel odejít do důchodu, Z. Šulc, J. Havránek a JUDr. J. Lančík byli
propuštěni ze zaměstnání).
V r. 1949 náhle umírá jeden ze zakládajících členů spolku MVDr. A. Chajda a již se nedaří obnovit na stanici výzkumy
ptačích chorob. V r. 1950 bylo zastaveno vydávání časopisu, družstvo Ornis zaniklo v r. 1955. V této době pořádal
spolek různé ochranářské akce ve spolupráci s veřejností, tzv. Dny ptactva. Po slavnostním programu na Masarykově
náměstí (dnešní TGM) žáci vyvěšovali v Michalově a Žebračce přes sto ptačích budek. Úspěšnou výstavu “Ochranou
přírody k ochraně člověka“ (v r. 1956) navštívilo za měsíc přes tři tisíce návštěvníků i tehdejší ministr školství a kultury dr. F. Kahuda.
Následuje úporné období hledání řešení ohledně sloučení spolku s některou vhodnou organizací. Ale nedařilo se to. V
roce 1959 byl spolek přejmenován na Moravské ornitologické sdružení a v roce 1962 rada MěNV vytvořila samostatnou osvětovou organizaci Moravská ornitologická stanice v Přerově. Sdružení získalo pro svoji činnost místnost
v Mostní ulici. Po opakovaných finančních problémech proběhla další jednání, jehož výsledkem byla dohoda, že obě
organizace převezme k 1. 1. 1970 okresní muzeum, dnešní Muzeum Komenského v Přerově.

Pohled na „špalíček“ na Žerotínově náměstí, kde spolek pronajal
družstvu ORNIS dva obchody.

50. léta, provozovna družstva ORNIS na Žerotínově náměstí.

MOS

okamžitá exploze
nevybuchlá střela
opožděná exploze
odstřeleno střelmistrem

Nová podoba Moravské ornitologické stanice na jaře v roce 1956.
Dluh na tuto novou střechu spláceli členové výboru po měnové
reformě v roce 1953 v hodnotě 1:5 až do roku 1959.

Slavná výstava „Ochranou přírody k ochraně
člověka“ v roce 1956. Výtvarným řešením celé
výstavy byl pověřen akad. malíř V. Kozák.
Za necelý měsíc si ji prohlédlo přes tři tisíce návštěvníků,
největší zájem byl mezi učiteli. Navštívil ji i tehdejší ministr
školství a kultury dr. F. Kahuda.

Vzkaz pro F. Gintera
na plakátě jeho přednášky
nejspíš svědčí o tom, jak
to byl vytížený člověk…

Loučení s dr. F. Kahudou.

Den ptactva v r. 1954.

