MEDIÁLNÍ KAMPANĚ
Vedení nově obnoveného spolku si dalo za cíl vytvořit silnou organizaci na ochranu ptáků a jejich prostředí. Jednou z prvních akcí byla kampaň na propagaci stanic pro
hendikepované živočichy. MOS navázal spolupráci se Stanicí pro hendikepované živočichy v Bochoři, kterou vedl Petr Schäfer a se Stanicí pro hendikepované živočichy
u hradu Buchlov, kterou vedl Pavel Lužík. Za podpory Okresního úřadu v Přerově a soukromé firmy člena MOS Petra Horáka, vydal MOS letáky propagující uvedené
záchranné stanice. MOS zároveň kontaktoval regionální média a požádal je o informování veřejnosti. Zájem redakcí o tematiku ochrany přírody se stal základem dlouhodobé spolupráce MOS s médii, která trvá dodnes.
Každoročně organizovalo vedení spolku několik mediálních kampaní, které byly zaměřeny především na propagaci výroby a vyvěšování ptačích budek, zimního přikrmování ptactva, na pomoc zraněným ptákům a nalezeným mláďatům. Nechyběly ani ornitologické exkurze pro veřejnost a propagace webu MOS. Prostřednictvím dalších
kampaní se spolek snažil získat veřejnost pro spolupráci při mapování hnízdišť čápa bílého, vlhy pestré a při mapování míst výskytu chocholouše obecného.
Uvedené mediální kampaně byly organizovány takřka po celém území České republiky. Byly úspěšné díky cíleně budované databázi médií, která obsahovala stovky kontaktů na redakce deníků, týdeníků, měsíčníků, občasníků, časopisů, ale i obecních zpravodajů. Databázi médií včetně vzorků jednotlivých tiskovin vybudoval Marek
Tomčala, jednatel MOS. Úspěšnost jednotlivých kampaní byla dokládána desítkami zveřejněných článků a stovkami reakcí čtenářů, kteří si psali o nabízené letáky MOS
nebo se zapojili do mapování jednotlivých druhů ptáků. Shromažďováním publikovaných článků v jednotlivých tiskovinách vznikl unikátní archiv dokládající rozsáhlou popularizační činnost MOS. Od roku 1991 do roku 2008 je v něm doloženo 3396 mediálních prezentací v 608 médiích.

V roce 2004 byla v Přerově slavnostně otevřena Naučná vlastivědná stezka Přerovským luhem. Málokdo ale věděl, že její vznik navrhl MOS
již v roce 2002. Na realizaci panelů naučné stezky se za MOS podíleli Jiří Polčák (kresby a text) a Jiří Šafránek (text několika panelů).
Největší zásluhu na její realizaci však měl Mgr. Pavel Juliš, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Přerova.

Leták MOS propagující Stanici pro hendikepované živočichy
v Bochoři

Leták MOS propagující Stanici pro hendikepované živočichy
u hradu Buchlov

Dne 22. července 1999 byl u obce Dolní Újezd zprovozněn ekodukt. Je to 100 m dlouhý přechod
přes rychlostní komunikaci E35, který slouží k bezpečnému přecházení zvířat přes silnici. Jde první ekologickou stavbou tohoto typu v České republice. Realizaci přechodu požadoval Moravský ornitologický
spolek v rámci správního řízení. Navržená komunikace totiž přetíná v tomto úseku regionální biokoridor,
a tak bylo nutno navrhnout řešení, které umožní průchodnost koridoru spojující regionální biocentrum
Zámecký kopec na jihozápadě s regionálním biocentrem Polom na severovýchodě.

Propagační letáky MOS

