
Pozvánka na setkání chovatelů ptáků řádu hrabaví (Galliformes) 
s mezinárodní účastí – Zoo Plzeň, 11. 4. 2015  

 
Vážení chovatelé bažantů a jiných druhů ptáků řádu hrabavých (Galliformes), dovolujeme si vás 

pozvat na setkání chovatelů a jiných nadšenců se zájmem v tomto oboru. Součástí programu bude jako 
již tradičně přednáškové pásmo a prohlídka (včetně zázemí) plzeňské zoologické zahrady pod vedením 
pana Ing. Peše (kurátor ptáků v Zoo Plzeň). Přednášky zahájí pan Ing. Hanel s přednáškou o problematice 
inkubace vajec. Následovat bude přednáška Ludo Pinceela a Paula Raeymaekerse o aktualitách v 
projektech a činnostech, kterými se WPA v současnosti zabývá. Přednáškové pásmo ukončí pan Ing. Peš. 
Setkání se bude konat v sobotu 11. 4. 2015 od 9:00 do 17:00 s přestávkou na oběd od 13:00 do 14:00 
v Zoo Plzeň v přednáškovém sále na statku Lüftnerka. Přednášku organizuje World Pheasant Association 
Czech Republic and Slovakia (WPA CZ-SK) ve spolupráci se Zoo Plzeň především panem Ing. Pešem a 
panem Ing. Janem Hanelem (kurátor ptáků Zoo Liberec). 

 Po loňské návštěvě Johna 
Cordera nás i letos poctí návštěvou 
světová kapacita v oboru ptáků řádu 
hrabavých. Není zde možné vypsat 
vše, čím se Ludo v tomto oboru 
zabýval a zabývá, a tak se pokusím 
zmínit jenom nejdůležitější a 
nejzajímavější záležitosti.  

Pár slov o Ludu Pinceelovi: 
Ludo Pinceel se narodil v Antverpách 
v Belgii v květnu 1945.  V roce 1968 
dokončil studia – zoologie na 
univerzitě v Leuvenu.  Po studiích 
pracoval jako asistent na katedře 
biologie na již zmíněné univerzitě a 

od roku 1973 do roku 1991 učil biologii na střední škole. Od roku 1991 do roku 2005 přednášel biologii na 
Thomas More University College a od roku 1995 do roku 2009 zároveň přednášel na univerzitě v Leuvenu. 
 Mimo své učitelské praxe se významně zabýval také výzkumem. Zkoumal morfologické znaky kurů, 
bažantů límcových, bažantů ušatých, satyrů, bažantů ohnivých a bažanta palawanského z musejních 
exponátů v Natural History Museum v Tringu (Velká Británie); v Natural History Museum of Paris (Francie); 
v museích v Berlíně (Německo) a v Leidenu (Nizozemí). 
 S Dr. Ettorem Randim z INFS v Boloni (Itálie) spolupracoval na shromažďování vzorků pro DNA 
výzkum čistokrevnosti populací bažantů límcových a kurů rodu Gallus chovaných v lidské péči.  
 Ludo je koordinátorem DNA výzkumů u satyrů a bažanta Edwardsova, na kterých spolupracuje s 
BioGenomics z University v Leuvenu v Belgii. 
 Velice zajímavý je výčet jeho aktivit z hlediska členství v různých organizacích. Ludo je předsedou 
World Pheasant Association Benelux, předsedou European Conservation Breeding Group (ECBG) od roku 
2010, předsedou Scientific Advisory Group WPA (WPA-SAG), místopředsedou EAZA Galliformes TAG, 
doživotním členem Durrell Wildlife Preservation Trust, členem Aviornis International, členem IUCN/SSC - 



Galliformes Specialist Group, členem skupin zaměřených na bažanty límcové, satyry a bažanty ohnivé a 
členem European Junglefowl Focus Group (EJFG). 

Protože je množství účastníků omezeno kapacitou přednáškového sálu, prosíme všechny 
zájemce, aby si rezervovali místo u předsedy WPA CZ-SK Jiřího Mrnky na e-mailové adrese: 
j.mrnka@wpacz-sk.com, případně telefonicky na mobilním čísle +420721539810.  

 

 
 
Snímek vlevo nahoře: Ludo Pinceel 
Snímek vpravo nahoře: Ludo Pinceel - Zoologická zahrada Planckendael  
Snímek dole: Ludo Pinceel s Zhang Jing (kurátorka ptáků Zoo Peking) u voliéry s bažantem zlatým 
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