
Africké supy sú veľké vtáky s dlhými a širokými krídlami, ktoré im 
pomáhajú pri plachtení. Rozpätie krídiel môže dosiahnuť až tri metre. 
Váha sa pohybuje v rozmedzí 1,5 – 9,5 kilogramov. Sú vytrvalí letci 
a vo vzduchu dokážu bez námahy plachtiť aj niekoľko hodín. Jeden 
zo zástupcov supov, sup krahujový (Gyps rueppellii) je pravdepodobne 
najvyššie lietajúcim vtákom. Jeho prítomnosť bola potvrdená vo výške 
(tajnička). Supy dokážu lietať extrémne vysoko vďaka teplým stúpavým 
prúdom a schopnosti efektívnejšieho vstrebávania kyslíka z riedkeho 
vzduchu, ktorý sa nachádza vo vyšších výškach. Sú spoločenské 
zvieratá žijúce v skupinách. Živia sa predovšetkým zdochlinami,                 
ale občas dokážu uloviť slabšie jedince alebo mláďatá niektorých 
zvierat.  Majú skvelo vyvinutý zrak pomocou, ktorého hľadajú potravu 
alebo sledujú ostatné zvieratá, ktoré by ich mohli priviesť k potrave. 
Hniezdia v menších, ale aj vo väčších kolóniách. Samice kladú jedno 
vajce, o ktoré sa starajú obaja rodičia. Inkubačná doba je približne 50 

dní. Počet supov v Afrike v posledných rokoch dramaticky klesá v dôsledku úbytku miesta na hniezdenie, pytliactvu, klesajúcim 
zdrojom potravy, ale hlavne kvôli otrave pesticídmi, ktorými sú napustené návnady určené levom a hyenám. Najrozšírenejším supom 
v Afrike je sup africký (Gyps africanus) a najmenším je sup kapucín (Necrosyrtes monachus).   

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk
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