Święta z pazurem na kanale Nat Geo Wild
Dzikie oblicza krajów bliższych i bardziej odległych, historie ludzi, którzy życie poświęcają
zwierzętom, a także bliskie spotkania z najgroźniejszymi, najsprytniejszymi i… najbardziej
udomowionymi gatunkami. Na nadchodzące Święta kanał Nat Geo Wild zaplanował mnóstwo
propozycji dla widzów w każdym wieku. Jedynym wymaganiem jest ogromna ciekawość
świata.

Święta na kanale Nat Geo Wild - emisja od poniedziałku 24 grudnia do środy 26 grudnia przez
cały dzień

Dzika przyroda
Pod koniec grudnia pokażemy najpiękniejsze krajobrazy, które ludzkie oko rzadko ma okazję
oglądać. Odwiedzimy odległe rejony świata, a także kraje nam bliskie i znane, które dotychczas
bardziej kojarzyły się z wielkimi miastami niż z dziką przyrodą.
• Dzika Szkocja: Highlands – emisja 25 grudnia o godz. 20:00
Na krańcach Atlantyku leży wietrzna i skalista, piękna kraina. Hebrydy stanowią
wspaniały rezerwat dzikiej przyrody. W tym świecie piętrzących się klifów, piaszczystych
plaż i zimnych wód żyją takie zwierzęta jak wydry, orły, foki, delfiny czy rekiny polarne.
Ale życie tutaj nie jest proste. Dziki ocean i najbardziej nieprzewidywalna pogoda w
Europie sprawiają, że nic tu nie jest pewne. Szkocki aktor Ewan McGregor zapozna nas z
dziką przyrodą swojej ojczyzny.
• Dzika Rosja – emisja 24 grudnia w godzinach 14:00-18:00
W rozciągającej się na obszarze 11 stref czasowych i dwóch kontynentów Rosji występują
jedne z największych na świecie dzikich terenów o ekstremalnych różnicach
pogodowych, temperaturowych i krajobrazowych. Podczas podróży po rosyjskich
odludziach odwiedzimy m.in. mieszkańców Syberii, Kamczatki i jeziora Bajkał.

• Dzika Rosja – morza – emisja 24 grudnia w godzinach 18:00-20:00
Wybrzeże Morza Ochockiego to jedna z ostatnich enklaw dzikiej przyrody na świecie.
Wyruszamy w fascynującą wyprawę 4000 km na wschód od Moskwy. Sprawdzimy,
dlaczego te rejony to dla zwierząt zarówno raj, jak i piekło.
• Dzika przyroda Europy – emisja 25 grudnia w godzinach 13:00-16:00
Mimo, że Europa to drugi najmniejszy kontynent świata, to jej fauna i flora są niezwykle
różnorodne. Temperatury wahają się tu od +40 do –40 stopni Celsjusza. W trzyczęściowej
serii „Dzika przyroda Europy“, Nat Geo Wild pokaże naturę i mozaikę gatunków żyjących
na Starym Kontynencie.
• Dzikie wyspy Europy – emisja 25 grudnia o godz. 18:00
Głęboko w wodach Atlantyku uformowały się wyspy znane nam jako Azory. Jak na tych
nieprzyjaznych skałach powstała bogata fauna i flora? Odpowiedzią są ptaki. To one
przyniosły tu nasiona z Europy i Ameryki, stając się swego rodzaju założycielami wyspy.
W wodach wokół wulkanicznych, górzystych Azorów bytuje wiele olbrzymich morskich
stworzeń. Często ucztują one przy bogatych w plankton brzegach.
• Dzika Antarktyka – emisja 25 grudnia o godz. 19:00
Jeden z najbardziej odległych i nietkniętych ludzką ręką rejonów Ziemi. Pomimo, że
panują tu ekstremalne warunki, fauna zachwyca swym bogactwem.
• Dzika Wielka Brytania – emisja 25 grudnia o godz. 21:00
Seria prezentuje ukryte życie zwierząt zamieszkujących Wyspy Brytyjskie – zarówno
przedstawicieli powszechnie znanych gatunków, jak i tych bardziej tajemniczych. Mamy
szansę podejrzeć bohaterów programu w momentach dla nich przełomowych. Dzięki
specjalnym kamerom filmowcy rejestrują nocne zwyczaje zwierząt i ze szczegółami
pokazują nawet najmniejsze stworzonka. Od wybrzeży Kornwalii po Szetlandy, od plaż
Norfolku po klify Anglesey – ten program jest hołdem dla zachwycającej brytyjskiej
przyrody.

Mroźne krainy i ich mieszkańcy
• Dzika zima – emisja 25 grudnia o godz. 16:00

Zima. Wszystkie stworzenia muszą przetrwać tę najbardziej bezlitosną porę roku. Dla
niektórych zwierząt lód okazuje się jednak szansą na przeżycie.
• Kraina mrozu – emisja 25 grudnia o godz. 17:00, 26 grudnia o godz. 15:00
Zimą zwierzęta nieźle główkują, by przetrwać. Niektóre mogą liczyć na grube futro i
różnorodną dietę, inne tulą się do siebie, by było im ciepło.
• Festiwal pingwinów – emisja 26 grudnia o godz. 12:00
W Antarktyce żyje 18 gatunków pingwinów. Poznajmy je wszystkie, od największych po
te niewielkich rozmiarów, jak niebieskawe pingwiny małe.
• Niedźwiedzie polarne – emisja 26 grudnia o godz. 13:00
Niedźwiedzie polarne spędzają lato na stałym lądzie. Jesienią powracają na lodowe kry, z
których polują na ryby i foki.
• Za rosyjską lodową kurtyną – emisja 26 grudnia o godz. 14:00
Surowy krajobraz, lodowate morze i dzikie zwierzęta - Enric Sala przemierza nieprzyjazną
człowiekowi Ziemię Franciszka Józefa.
• Niedźwiedź polarny – emisja 26 grudnia o godz. 16:00
Niecodzienna okazja, aby z bliska przyjrzeć się niedźwiedziom polarnym, które są
świetnymi nurkami i mają niezwykłe silne receptory czuciowe.
• Dzika Syberia – emisja 26 grudnia o godz. 17:00
Tylko najlepiej przystosowane zwierzęta są w stanie znieść trudne warunki życia na
Syberii. Niedźwiedzie polarne, renifery, żurawie mandżurskie, łososie mazu czy łasice
pospolite muszą stawić czoło bezlitosnej zimie i umieć skorzystać z krótkotrwałej wiosny.
Od pokrytych lodem wybrzeży na północy, przez bezmiar tundry, aż po gęste lasy tajgi,
dla mieszkających tu zwierząt każdy dzień jest walką o przetrwanie.
• Kierunek Wild: Dzika Japonia – emisja 26 grudnia o godz. 18:00
W pokrytych śniegiem górach w Japonii mieszka Hiro, młody i niezwykle uroczy makak
japoński, któremu udało się nawiązać niecodzienną przyjaźń.

Węże
• Węże w mieście – emisja 24 grudnia w godz. 2:00-4:00

Kolejna odsłona reality show ukazującego łowcę węży Simona Keysa i jego dziewczynę,
herpetolożkę Siouxsie Gillett, podczas wykonywania ekstremalnych zleceń w Durbanie i
okolicach tego południowoafrykańskiego miasta. Łowcy pomagają ludziom przerażonym
faktem, że w ich domach pojawił się groźny gad. Latem takich zgłoszeń jest wyjątkowo
dużo. Simon i Siouxsie chwytają rękami kobry, mamby pospolite i czarne, pytony oraz
inne niebezpieczne węże, by wypuścić je na wolność z dala od ludzi.
• Afrykański superwąż – emisja 26 grudnia o godz. 20:00
Pytony skalne z KwaZulu-Natal w RPA to budzące strach, ogromne i bardzo silne gady,
które są w stanie pożreć człowieka.
• Zabójcze węże – emisja 26 grudnia o godz. 21:00
Nigel Marven zabiera widzów śladami 10 najgroźniejszych węży świata. Przemierza
wilgotne lasy równikowe i pustynie w poszukiwaniu tych gadów. Odwiedzimy gorące
pustynie Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie przetrwanie jest
wyzwaniem. Dla jadowitych węży te miejsca są jednak wymarzonym domem.

Najlepsi przyjaciele człowieka
• Niezwykli przyjaciele ze świata zwierząt – emisja 24 grudnia o godz. 9:00, 25 i 26
grudnia w godz. 9:00-11:00
W świecie natury zdarzają się przypadki, gdy przedstawiciele dwóch odmiennych, często
wrogich gatunków, zaprzyjaźniają się. Autorzy programu prezentują takie niesamowite
przypadki. Poznamy m.in. żyjących w dobrej komitywie kota i szczura, jamnika
opiekującego się kotem, geparda bawiącego się z psem, a także wiele przypadków
ludzkiej przyjaźni ze zwierzętami, które nie są zazwyczaj traktowane jak domowe
czworonogi.
• Szczeniaki rządzą – emisja 24, 25 i 26 grudnia o godz. 11:00
Sześć rodzin postanawia przygarnąć szczeniaka. Nowi opiekunowie mają dwa miesiące,
by wychować pieski. Czy będzie tak, jak sobie wyobrażali?
• Czy twój pies jest geniuszem? – emisja 22 grudnia o godz. 12:00

To starcie, w którym biorą udział niezwykle inteligentne psy. Widzowie dostaną testy,
które przeprowadzą w domu na swoich czworonogach.
• Cesar Milan na ratunek – emisja 24, 25 i 26 grudnia w godz. 6:00-9:00
W kolejnych odcinkach popularnego serialu dokumentalnego Cesar Milan pomaga
właścicielom agresywnych, nieposłusznych czworonogów. Behawiorysta doskonale wie,
że źle ułożone psy mogą stać się kością niezgody – utrudniają życie nie tylko bliskim, lecz
także sąsiadom. Jednak Cesar dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom umie zmienić
zachowania zwierząt.

Walki zwierząt – emisja 24-26 grudnia o północy na kanale Nat Geo Wild
Seria składa się z filmów przedstawiających niesamowite, bezkompromisowe, często śmiertelne
walki zwierząt poddane wnikliwym obserwacjom. To najbardziej brutalne oblicze natury.
Zobaczymy odważne, zdeterminowane stworzenia, które biorą udział w bitwach o władzę,
pożywienie czy terytorium.

Mieszkańcy wodnego świata
• Polowanie na wodne potwory – emisja 24 grudnia o godz. 20:00 i 23:00, 25 i 25
grudnia o godz. 23:00
Zajmujący się rybami biolog Zeb Hogan przemierza cały glob w poszukiwaniu
największych ryb świata. W swym programie Zeb zamierza znaleźć straszącą swym
uzębieniem rybę-wampira, wyłowić ważącą prawie 300 kg krótkoogoniastą płaszczkę,
złapać na gorącym uczynku gustującego w gołębiach suma oraz zanurkować i zaatakować
ludzi w towarzystwie granika itajara. Niezwykłe wyczyny Zeba zaprowadzą go do Stanów
Zjednoczonych, zachodniej Europy oraz odległych dżungli Południowej Ameryki.
Połączenie naukowej wiedzy oraz praktycznej znajomości tematu przez rybaków i
miejscowych dziwaków pozwala Zebowi oddzielić fakty od fikcji i złapać niektóre z
rozprzestrzenionych po całym świecie wodnych potworów.
• Ryby w wielkim mieście – emisja 24 grudnia o godz. 21:00

Mike Iaconelly szuka najbardziej niezwykłych ryb żyjących w stawach, kanałach i rzekach
dużych miast.

Wielkie ssaki
• Uwaga, puma! – emisja 24 grudnia o godz. 10:00
Fascynujące spotkanie z pumą i jej trójką małego potomstwa, które dzielnie poznaje
otaczający je świat, naśladując zachowania matki.
• Najsłynniejsza tygrysica świata – emisja 24 grudnia o godz. 12:00
Machli, znana jako Królowa Ranthambore, to najsłynniejsza tygrysica świata. W tym
filmie poznamy jej niezwykłą, pełną wzlotów i upadków historię.
• Wilk kontra niedźwiedź – emisja 24 grudnia o godz. 13:00, 26 grudnia o godz. 19:00
Gdy na mokradłach na północy Finlandii nadchodzi wiosna, wraz z roztopami wiatu
ukazuje się makabryczna spiżarnia, którą stanowią rozmarzające ciała zwierząt. To
terytorium niedźwiedzi brunatnych, które po zimowej hibernacji nie przepuszczą żadnej
okazji, żeby uzupełnić zapas tłuszczu. Mają jednak konkurencję. Wilczyca opiekująca się
młodymi jest zdeterminowana, by zapewnić im pożywienie i bezpieczeństwo. Kto
wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko?

Niezwykły dr Pol – emisja 24, 25 i 26 grudnia o godz. 22:00
Lekarzy weterynarii z Michigan, doktora Jana Pola i jego współpracowników, czeka kolejny sezon
ciężkiej pracy. Tym razem towarzyszymy bohaterom w pracy w "nowej", ulepszonej, klinice.
Doktor Pol i Diane będą świętować czterdziestą szóstą rocznicę ślubu. Doktor Brenda, która jest
wspaniałym weterynarzem i pracuje z doktorem Polem od ponad dwudziestu lat, będzie główną
bohaterką jednego z odcinków. Z kolei Charles na wieść o przyjeździe wuja z Holandii poczuje
zapał do nauki języków. Wszyscy pracownicy kliniki są gotowi na kolejną dawkę szycia,
bandażowania, zaciskania i picia kawy przy rozpracowywaniu wyjątkowo trudnych przypadków zarówno w terenie, jak i na miejscu, w klinice.

Święta na kanale Nat Geo Wild - emisja od poniedziałku 24 grudnia do środy 26 grudnia przez
cały dzień
###
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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