NOVÝ ZAČÁTEK 1970 - 1985

Moravská ornitologická stanice čeká své první návštěvníky. Duben 1972.

Dlouholetí pracovníci nynějšího Muzea
Komenského v Přerově: zprava ředitel
muzea v r. 1972, PhDr. G. Vožda,
vedoucí ornitologické stanice v r. 1972,
RNDr. J. Sitko a budoucí ředitel muzea
z let 1991 - 2008 PhDr. F. Hýbl.

Po převedení sdružení i ornitologické stanice pod tehdejší Vlastivědný ústav, jehož přírodovědnému
oddělení byla již v r. 1966 schválena specializace na ornitologii, proběhlo také předání inventáře. Spolek
předal 811 svazků knih, časopisů a separátů, 41 hnízd, 174 snůšek vajec, a 97 dermoplastických preparátů. Byly tak sloučeny sbírky i knihovny obou zařízení a na stanici nastoupil RNDr. J. Sitko.
Brzy se začalo s opravou celého objektu.
Dne 28. dubna 1972 byla ornitologická stanice znovu slavnostně otevřena. Na výroční členské schůzi
Moravského ornitologického sdružení byl zvolen předsedou RNDr. Stanislav Svoboda a členy výboru
se mimo mladé ornitology stali i členové původního spolku: F. Ginter, Z. Šulc, O. Rozhold, F. Hejl, akad.
malíř Vlastimil Kozáka R. Klaus.
„Zprávy MOS“, které společně vydávalo muzeum (ornitologická stanice) a sdružení stále vycházely. Byla navázána spolupráce s ústavy akademie věd, vysokými školami, státní ochranou přírody a muzei. Rozšířil
se výzkum ptáků, zejména jejich tahů a parazitů. Do všech projektů se sdružení zapojovalo. Spolu
se „Zprávami MOS“ vycházely ornitologické monografie v edici „Knihovnička MOS“(celkem 19 publikací).
Po roce 1972 bylo také navázáno na tradiční a osvědčené formy propagace ornitologie, které dříve
prosazoval spolek. Na stanici byly pořádány prázdninové kurzy pro ornitology a velký význam měla přímá
účast pracovníků stanice a členů MOS na kroužkování ptáků při akci Balt. Na stanici pracoval odborný
pracovník, knihovník a preparátor. V r. 1975 byla přistavěna nová výstavní síň o rozloze 170m2 a kolem
stanice proběhly rozsáhlé terénní úpravy. Současně se začalo uvažovat o jejím dalším rozšíření a ve stejném
roce byla schválena rekonstrukce celé budovy za téměř dva miliony korun. Projet byl hotov v r. 1977,
následně byly přestěhovány sbírky a knihovna. Stará budova stanice byla zbourána a v letech 1979 – 1981
byla dokončena nová Moravské ornitologické stanice podle návrhu Ing. Arch. Z. Coufala z Olomouce.
Průběžně byla na stanici získávána řada nového sbírkového materiálu – byly nakupovány soukromé sbírky
dermoplastických preparátů ptáků i knihovny ornitologů z pozůstalostí .
13.listopadu 1985 byla slavnostně otevřena expozice Ptactvo České republiky. Po povodni v r. 1997
musela být celá expozice obnovena a v současné době je v ní vystaveno téměř 400 druhů preparátů ptáků .

Slavnostní znovuotevření 28. dubna 1972. V popředí vlevo Ing. J. Havránek,
manžel Věnceslavy Hrubé, která byla dcerou T. Hrubé, známé přerovské majitelky
továrny na čokoládu a cukrovinky. Vpředu pracovnice muzea: zleva prom. historička umění A. Pavelková a konzervátorka M. Kotíková.

Přístavba nové výstavní síně v r. 1975.

Demolice původní budovy, r. 1979.

V r. 1985 byla v Moravské ornitologické stanici otevřena expozice „Ptáci České
republiky“. Muzejní vitríny prezentují volně žijících ptáky, jejichž výskyt byl v České republice zaznamenán.

F. Ginter na stanici jako účastník ornitologické konference
v r. 1972. Vlevo tehdejší ředitel muzea PhDr. G. Vožda.

Průběh stavby současné budovy ornitologické stanice v letech
1979 - 1981.

