
 
 

Zimna, tajemnicza i… bajecznie piękna. Blok programowy „Tydzień z Rosją” w 

czerwcu na kanale Nat Geo Wild 

 

Dwa kontynenty, 11 stref czasowych, góry, morza, lasy – Rosja to kraj tak zróżnicowany, jak 

niezbadany i fascynujący. W czerwcu oczy całego świata zwrócą się na ten kraj za sprawą 

Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. Dzięki blokowi programowemu „Tydzień z Rosją” 

odwiedzimy najdalsze i najbardziej niedostępne zakątki tego gigantycznego kraju, by poznać jego 

najdziksze oblicze.  

 

Blok programowy „Tydzień z Rosją” – emisja codziennie od soboty 9 czerwca do piątku 15 

czerwca o godz. 18:00  na kanale Nat Geo Wild 

 

OPISY PROGRAMÓW: 

 

• „Dzika Rosja” - premiery codziennie od soboty 9 czerwca do wtorku 12 czerwca o godz. 

18:00  

(4x60 min) 

 

 

 



 
Od pustyni, przez półsuchy step, gęste lasy, po arktyczną tundrę –  różnorodnością rosyjskiej 

przyrody można by obdzielić co najmniej kilka krajów. W serii „Dzika Rosja” zobaczymy, jakie 

sposoby na przetrwanie mrozu mają zwierzęta na dziewiczym pustkowiu Kamczatki. Zanurzymy się 

w jeziorze Bajkał, skarbnicy różnorodności biologicznej i wielu enigmatycznych stworzeń. Dowiemy 

się także, jakie dzikie stworzenia znalazły dom na Syberii, gdzie temperatury między zimą a latem 

wahają się od -60 do 40 stopni C. Wybierzemy się także do wschodniej Rosji,  gdzie górska borealna 

tajga na północy spotyka się z umiarkowanymi lasami deszczowymi na południu.  

 

• „Dzika Rosja – morza” - w środę 13 czerwca i czwartek 14 czerwca o godz. 18:00 

(2x60 min) 

 

 

 

Wyruszamy na wyprawę 4000 km na wschód od Moskwy. Morze Ochockie leżące między Kamczatką 

i japońską wyspą Hokkaido to jeden z największych nieskażonych ludzką działalnością akwenów na 

Ziemi. Zimą jego powierzchnię skuwa lód, latem wybrzeże często nawiedzają tajfuny. Ten dziewiczy 

region zamieszkują miliony zwierząt, które żyją wśród imponujących łańcuchów górskich,  

 



 
 

bezkresnych lasów i aktywnych wulkanów. To jedna z ostatnich enklaw prawdziwie dzikiej przyrody 

na świecie. Jednak, by żyć w tym bezlitosnym otoczeniu, potrzeba naprawdę dobrej strategii 

przetrwania. Jak zwierzętom udało zaadaptować się to tych trudnych warunków? 

 

### 
 
Nat Geo Wild jest wyjątkowym kanałem z rodziny National Geographic, prezentującym najlepsze programy 

poświęcone dzikiej przyrodzie tworzone przy współpracy z najlepszymi filmowcami. Od najbardziej odludnych 

pustyń po niezbadane głębie oceanów. Od parków narodowych po małe osiedla i wielkie miasta. Dzięki 

niesamowitym obrazom i fascynującym historiom zabieramy widzów w podróże do świata zwierząt. Przyroda nie 

jest już tematyką niszową. Za sprawą zróżnicowanej ramówki, Nat Geo Wild przybliża widzom świat, którego 

częścią jesteśmy. Programy emitowane na kanale przeznaczone są dla całej rodziny, dla wszystkich osób, 

kochających naturę, dziką przyrodę oraz zwierzęta.  

Więcej informacji na witrynie: www.natgeotv.com/pl.  
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