Poznaj kuzyna strusia i… dinozaura. „Arcytrudna misja: niezwykłe
kazuary” w marcu na kanale Nat Geo Wild
Poznajcie

Berthę,

mieszkankę

północno-wschodniej

Australii.

starożytnych
To

lasów

dynamiczna

deszczowych

czterdziestolatka,

która jak oka w głowie strzeże swojego terytorium. Jest dostojną
seniorką rodu, ale niech was nie zwiedzie jej majestatyczny wygląd.
Gdy

wyczuje

kazuar,

zagrożenie,

potrafi

najniebezpieczniejszy

walczyć

i

zarazem

do

upadłego.
jeden

z

Bertha

to

najbardziej

wyjątkowych ptaków na świecie.
„Arcytrudna misja: niezwykłe kazuary” – premiera w sobotę 31 marca
o godz. 18:00 na kanale Nat Geo Wild
W cieniu najbardziej wilgotnej góry Australii rozciąga się dolina z
najstarszym lasem deszczowym świata. To tu mieszka naprawdę wyjątkowe
stworzenie - kazuar. Ten tajemniczy ptak to kuzyn strusia, ale nie
trzeba zbyt wprawnego oka, by odnaleźć w nim wielkie podobieństwo do
jego

przodka

sprzed

milionów

lat

–

velociraptora

–

dinozaura

przypominającego swoją budową bardziej ptaka niż gada.
Kazuar pod wieloma względami jest stworzeniem nietuzinkowym. Prowadzi
samotniczy tryb życia, a w jego świecie rządzą samice, co dobitnie

uświadomi nam przykład Berthy. Wkrótce będzie miała pisklęta, dlatego
zaciekle

broni

przed

wszelkimi

nieproszonymi

gośćmi

jednego

z

najlepszych terytoriów w starożytnym lesie deszczowym, które udało się
jej wywalczyć. Kazuary, podobnie jak strusie, są nielotami. Potrafią
jednak bardzo wysoko skakać. Pomaga im to zdobywać pożywienie, ale też
skutecznie bronić się przed atakiem. Dzięki potężnym pazurom, ptak
jest w stanie poważnie zranić, a nawet zabić człowieka.
Bertha zaprosi na swoje terytorium tylko samca o imieniu Crinkle Cut ojca jej dzieci. W świecie kazuarów to właśnie mężczyznom przypada
wysiadywanie

jaj

i

opieka

nad

potomstwem.

To

jedna

z

wielu

zaskakujących cech tych tajemniczych ptaków, które odkryje dokument
„Arcytrudna misja: niezwykłe kazuary”.
Czym jeszcze zaskoczy nas świat kazuarów?

„Arcytrudna misja: niezwykłe kazuary” – premiera w sobotę 31 marca
o godz. 18:00 na kanale Nat Geo Wild

###
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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