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Supi
ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE

Dravci jsou významným řádem ptáků. Dnes najdeme asi 225 druhů dravců, které dělíme do čtyřech čeledí. Do řádu dravci
patří i supi.

Patogen (taktéž choroboplodný zárodek, původce nemoci) označuje činitel biologického původu, který může být
původcem nějaké nemoci.

pH udává míru kyselosti nebo zásaditosti. Vychází z anglického potential of hydrogen, tzn. potenciál vodíku. Pro člověka
je optimální pH žaludku kolem 2. Žaludek supů má pH 1, což mu umožňuje strávit i spoustu patogenů. 

Vzteklina je onemocnění, které se přenáší ze zvířat na člověka. Virus napadá centrální nervovou soustavu a přenáší se
slinami - nejčastěji pokousáním. Vzteklina se vyznačuje velmi vysokou smrtností.

Cholera je nemoc způsobená bakteriemi. K nakažení často dochází pitím kontaminované vody (znečištěnou např.
fekáliemi). 

Tuberkulóza je onemocnění způsobované bakteriemi. Nakazit se mohou zvířata i lidé. Při onemocnění jsou napadeny
zejména plíce.

Tradiční medicína (TCM) je souhrnné označení pro metody prevence, vyšetření i léčby vycházející z tradičního čínského
léčitelství. Součástí medikamentů jsou často různé části rostlin i zvířat včetně těch ohrožených.

Toxin označuje jedovatou látku, která je produkována živými buňkami nebo organismy. 

Diclofenac je nesteroidní protizánětlivý lék, který se využívá ve veterinární medicíně (např. léčba dobytku). Bylo
prokázáno, že lék je pro supy vysoce toxický.

Reintrodukce  je vysazení druhu na místo, na kterém se předtím nikdy nevyskytoval. Jedná se tedy o vysazení druhu
mimo jeho přirozený habitat.

Repatriace je vysazení druhu do místa původního výskytu odkud vymizel nebo byl vyhuben. Zoo Liberec a Zoo Ostrava
každý rok úspěšně vypouští odchovaná mláďata supů do volné přírody.

EEP programy  (EAZA ex situ programme) jsou záchranné programy vedené zoologickými zahradami pod hlavičkou
EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvarií). Cílem těchto programů je odchovávat zdravé populace divokých
zvířat v zajetí a udržovat tak záložní populace, které je možné vypouštět zpět do divoké přírody. Tyto programy jsou
důležitou součástí ex situ ochrany.


