
MORAVSKÁ ORNITOLOGICKÁ STANICE 
– expozice „Ptáci âeské republiky“

Moravská ornitologická stanice, která je sídlem oddûle-
ní pfiírodních vûd Muzea Komenského v Pfierovû, byla
vybudována v roce 1938 Moravsk˘m ornitologick˘m spol-
kem. V roce 1981 byla Muzeem Komenského pfiestavûna
a roz‰ífiena a slavnostnû otevfiena v roce 1985 pfii pfiíleÏi-
tosti konání celostátní ornitologické konference „Dravci
85“. 

Ve v˘stavní síni Moravské ornitologické stanice je umís-
tûna unikátní expozice „Ptáci âeské republiky“, která pat-
fií u nás mezi nejrozsáhlej‰í a je srovnatelná se sbírkou
Národního muzea v Praze. V roce 1997 byla expozice tûÏ-
ce po‰kozena povodní. Do její reinstalace v roce 2000 bylo
nutné v‰echny vystavené dermoplastické preparáty novû
preparovat. V souãasné dobû je v expozici vystaveno 1100
ptákÛ, ktefií se vyskytli na na‰em území. Zde vystavené
preparáty v‰ak pfiedstavují jen malou ãást sbírek, neboÈ ve
fondech muzea je z oboru ornitologie uloÏeno více neÏ 20
tisíc pfiedmûtÛ.

První pfiedmûty do ornitologické sbírky byly získány aÏ
v první polovinû 20.století, pfiiãemÏ se systematick˘m
budováním sbírek se zaãalo aÏ po roce 1970. PfieváÏná ãást
sbírek byla získána záchrann˘mi sbûry ve ‰kolách a kou-
pí od soukrom˘ch sbûratelÛ, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í jsou
sbírky Oldfiicha Lipeckého z Mohelna a Pavla Matu‰ky
z Jaromûfie. Nejstar‰í doklady ve sbírce Moravské ornito-
logické stanice pocházejí z 2.poloviny 19.století. V sou-
ãasné dobû jsou ptáci do sbírky získáváni pouze z úhynÛ. 

Ptáci jsou v expozici uspofiádáni podle zoologického
systému. U druhÛ, které mají rozdílné zbarvení svatební-
ho a zimního ‰atu nebo jsou rozdíly ve zbarvení samcÛ,
samic a mláìat, je vystaveno více jedincÛ. K nejzajíma-
vûj‰ím exponátÛm patfií napfi. preparát mladého plameÀá-
ka rÛÏového pocházející ze záletu z 19.století nebo kach-
nice bûlohlavá, jedin˘ exempláfi uloven˘ v âR, kter˘ se
zachoval. Mezi vzácné doklady patfií téÏ berne‰ka bûlolící
hnízdící na malém území v˘chodního Grónska. Nejvzác-
nûj‰ím vystaven˘m zástupcem nejpoãetnûj‰ího fiádu ptá-
kÛ, pûvcÛ, je kalandra zpûvná, jedin˘ doklad v˘skytu u nás.
Exempláfi vodou‰e velkého dokonce pfiedstavuje první
doklad o v˘skytu tohoto severoamerického ptáka ve stfied-
ní Evropû. 

Prohlídka expozice je zakonãena ukázkou odchylek ve
zbarvení pefií ptákÛ, zpÛsoben˘ch nedostatkem ãi nad-
bytkem pigmentÛ. Pfii ãásteãném nedostatku pigmentÛ
jsou ptáci zbarveni plavû a naz˘vají se flavisté (flavus – Ïlu-
t˘). Pfii ztrátû barviva se jedná o albíny (ãásteãní nebo úpl-
ní). Naopak pfii jeho nadbytku jsou ptáci zbarveni tmavû
a naz˘vají se melanisté.

Souãástí ornitologick˘ch sbírek umístûn˘ch v Moravské
ornitologické stanici je i vzácná a kfiehká sbírka ptaãích
vajíãek. Oologické sbírky mají jen národní muzea. Zde jsou
uloÏeny oologické sbírky ZdeÀka KlÛze a Jifiího Toufara,
autorÛ statí o oologii v nejrozsáhlej‰í ornitologické pub-
likaci – Fauna âeské republiky – Ptáci.

MORAVIAN ORNITHOLOGICAL CENTRE 
– Exposition “The Birds of the Czech Republic”

Moravian Ornithological Centre, the seat of the Natu-
ral Science Department of Komensky’s museum in Pfie-
rov, was built in 1938 by Moravian Ornithological Socie-
ty. The exhibition hall houses a unique exhibition “The
Birds of the Czech Republic”. The exhibition belongs to
one of the most extensive in our country and can be com-
pared to the collection of the National Museum in Pra-
gue. The exposition was badly damaged by the floods in
1997. Nowadays, the exposition contains 1 100 birds. The

objects, that the public can see, represent only a small
part of the whole collection, which contains more than
20 thousand pieces. The first objects for ornithological
collection were acquired in the first half of the 20th cen-
tury. Systematic creating of the collection started after
1970. Presently, new objects into the collection are selec-
ted only from naturally died animals. Part of the collec-
tion in Moravian Ornithological Centre is created by a
precious and fragile collection of eggs.
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BIOLOGICKÁ STANICE – stfiedisko volného ãasu dûtí a mládeÏe
Biologická stanice v Pfierovû poprvé zahájila svou ãin-

nost ve ‰kolním roce 1985/1986. Její hlavní budova byla
dokonãena v roce 1985. O dva roky pozdûji byla dostavû-
na hospodáfiská ãást se skleníkem. K budovám pfiiléhá
témûfi hektarov˘ pfiírodní areál tvofien˘ fragmentem luÏ-
ního lesa (kdysi ãásti Îebraãky) a vodní plochou, která je
zbytkem mrtvého ramene fieky Beãvy. Areál je souãasnû
vyuÏíván i Moravskou ornitologickou stanicí

Od roku 2000 je zfiizovatelem Biologické stanice Olo-
mouck˘ kraj. JiÏ od svého prvopoãátku se Biologická sta-
nice (do roku 1991 Okresní stanice mlad˘ch pfiírodovûd-
cÛ) zab˘vá v˘chovou dûtí a ‰kolské mládeÏe, zejména
v jejich volném ãase, mimo vyuãování. Nabízí zájmovou
ãinnost v oblastech pfiírodovûdy a ekologie, chovu drob-
n˘ch a exotick˘ch zvífiat, turistiky, tábornictví nebo vod-
ního sportu. Dûti mohou nav‰tûvovat zájmové krouÏky
a kluby nebo se úãastnit kurzÛ. Dlouholetou tradici má
napfiíklad teraristika, akvaristika, chov drobn˘ch savcÛ,
ornitologie ãi entomologie. Pracují zde krouÏky a kluby
zálesákÛ a vodákÛ. KaÏd˘ zájmov˘ krouÏek má vlastní klu-
bovnu. Nûkteré krouÏky se ve stanici starají o stálou expo-
zici Ïiv˘ch zvífiat. MÛÏeme zde vidût zástupce exotick˘ch
hadÛ, je‰tûrÛ a ryb.

Od roku 1994 je nedílnou souãástí programu Biologic-
ké stanice i environmentální v˘chova, která probíhá for-

mou kurzÛ a je urãena dûtem a mládeÏi matefisk˘ch,
základních a stfiedních ‰kol z Pfierovû i jeho ‰irokého oko-
lí. Hojnû se pfii ní mj. vyuÏívá pfiilehlého areálu a lesní
nauãné stezky, kde lze pozorovat v˘skyt mnoha zajíma-
v˘ch, ãasto chránûn˘ch, druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin. V‰ech
v˘‰e uveden˘ch ãinností Biologické stanice se kaÏdoroã-
nû zúãastÀuje na nûkolik set dûtí. Ve ‰kolním roce
2000/2001 jejich poãet pfiesáhl tisícovku. 

Kromû pravidelné ãinnosti krouÏkÛ a klubÛ stanice kaÏ-
doroãnû pofiádá, ãasto i v dobû ‰kolního volna, celou fiadu
pfiíleÏitostn˘ch akcí nejen pro dûti a mládeÏ, ale také pro
jejich rodiãe a dospûlé. Jedná se zejména o prezentaãní
v˘stavy, pfiedná‰ky, poznávací v˘pravy a tradiãnû i dlou-
hodobé ãi krátkodobé tábory.

Zafiízení je koordinátorem a garantem fiady odborn˘ch
biologick˘ch a ekologick˘ch soutûÏí, které organizuje na
regionální i krajské úrovni. Kromû celostátních soutûÏí,
napfi. biologick˘ch olympiád, stanice pofiádá vlastní sou-
tûÏe, jako je „Zlatá ‰tika“ nebo vícekolová dlouhodobá sou-
tûÏ „Na‰í pfiírodou“.

V rámci stanice pracuje konzultaãní a poradenské stfie-
disko pro Ïáky a studenty, ktefií zpracovávají samostatné
odborné pfiírodovûdné práce, a poradna pro chovatele
drobn˘ch ÏivoãichÛ. K dispozici je zde odborná knihovna
se studovnou.

BIOLOGICAL CENTRE – The centre of leisure time of children
Biological Centre in Pfierov came into existence during

the school year of 1985–1986. Since the very beginning,
it has focused its activity on children and teenagers and
their education in natural science, especially in their free
time. Children can attend clubs and courses. Some of
them have a long-lasting tradition; among these teraris-
tic science, aquaristic science, looking after small mam-
mals, ornithological and etymological clubs can be found.
Since 1994 this Biological Centre has been providing envi-

ronmental education which can be attended by children
from kindergartens, basic and high schools not only from
Pfierov, but also from other towns and villages. This faci-
lity co-ordinates and supports many biological and envi-
ronmental competitions, which are organised on district
as well as regional levels. This Centre serves also as an
advisory and consultative centre for pupils and students
as well as for small animal breeders. Specialised library
and study room are also available.


