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Grudzień na kanale Nat Geo Wild przeniesie nas w rejony najbardziej dzikie. Nie oznacza 

to wcale, że będziemy przemierzać wyłącznie odległe i mało znane kraje. Okazuje się 

bowiem, że nawet miejsca, które z pozoru są nam znajome, skrywają swoje niezwykłe 

tajemnice. Odwiedzimy rzadko eksplorowane tereny Wysp Brytyjskich i poznamy 

mieszkańców tych ukrytych na co dzień przed ludzkim wzrokiem rejonów. Przeniesiemy 

się też do Afryki, by podziwiać uroki Botswany i malowniczego ujścia rzeki Okawango. 

  



 

DZIKA WIELKA BRYTANIA 
Wild Great Britain 

Premiery we wtorki od 4 grudnia o godz. 21:00  
(4x60 min)  
 

 

 
Seria „Dzika Wielka Brytania” to niezwykły obraz przedstawiający życie zarówno 

znanych, jak i tajemniczych zwierząt, zamieszkujących Wyspy Brytyjskie. 

Każde z siedlisk, którym będziemy się przyglądać, stwarza szanse i stawia wyzwania ich 

mieszkańcom. Będziemy przyglądać się im w dzień i w nocy, a obiektywy kamer skupią 

się przede wszystkim na mniej znanych osobnikach. 



 

DZIKIE OBLICZA BOTSWANY 
Africa’s Wild Side 

Premiery w piątki od 7 grudnia o godz. 21:00  
(3x60 min)  

 

 

 

Niezwykłe zwierzęta zamieszkujące Botswanę muszą na co dzień sporo się natrudzić, by 

przetrwać w tym miejscu. W serii „Dzikie oblicza Botswany” będziemy mieli okazję 

podejrzeć je z bliska i zobaczyć, jak wygląda ich codzienność. 

 



 

DELTA RZEKI OKAWANGO 
Into the Okavango 

Premiera w piątek 28 grudnia o godz. 21:00  
(1x120 min)  
 

 

 

Dorzecze Okawango to źródło wody dla około 1 miliona ludzi, a także największej na 

świecie populacji słoni afrykańskich i licznych stad lwów, gepardów i ptaków. Jednak ta 

niegdyś dziewicza oaza jest obecnie intensywnie eksploatowana przez człowieka. 

Przemierzcie z nami prawie 2,5 tysiąca kilometrów i przyjrzyjcie się z bliska temu 

niezwykłemu terenowi oraz jego mieszkańcom. 

 

 



 

 
 

 
 

### 
 
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.  
www.natgeotv.com/pl    
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