Nie muszą być duże, by z łatwością pokonać swoją ofiarę. „Tydzień z
najgroźniejszymi zwierzętami” w kwietniu na kanale Nat Geo Wild

To będzie trzymający w napięciu tydzień, podczas którego poznamy najgroźniejszych myśliwych
świata i przyjrzymy się z bliska, co robią, by pokonać ofiarę. Niech was nie zdziwi fakt, że wygrany
wcale nie musi być większy i silniejszy. Wystarczy, że będzie szybszy albo sprytniejszy. Przekonaj się,
czego dopuszczają się zwierzęta, by skutecznie upolować cel, który sobie obrały.

„Najgroźniejsze zwierzęta świata” - od poniedziałku 9 kwietnia, premiery o godz. 19:00
Jedne są niezwykle szybkie, inne zyskują przewagę dzięki swojej budowie anatomicznej, jeszcze inne
grupują się w stada, by uchronić się przed wrogami i czyhającymi z każdej strony niebezpieczeństwami.
Sposobów na zdobycie przewagi w świecie zwierząt jest wiele, ale cel tylko jeden – nie można stać się
ofiarą. Kiedy jednak dojdzie już do przecięcia ścieżek potencjalnego łowcy i słabszej ofiary, wiadomo, że
nie obędzie się bez walki. Często jej wynik jest już oczywisty, ale nikt nie oddaje walkowerem tego, co
ma najcenniejsze – własnego życia. Będziemy więc świadkiem nieprawdopodobnych gonitw, w których
prędkość będzie odgrywała główną rolę, sprawdzimy, w jakie pułapki może wpaść nieostrożne zwierzę,
zobaczymy, co daje przewagę w ostatecznym starciu napastnika i jego ofiary. Zobaczymy, jak
bezwzględny jest świat zwierząt, w którym nie ma litości dla osobników chorych, słabych i młodych.
Przekonamy się też, jak zwierzęta wykorzystują do swoich celów środowisko, w którym żyją. Poznamy z
bliska świat, w którym liczy się tylko jedno prawo: prawo natury.

„Najgroźniejsze zwierzęta świata” - od poniedziałku 9 kwietnia, premiery o godz. 19:00

Opisy programów:
•

Najgroźniejsze zwierzęta świata: Polowania i pułapki – PREMIERA w poniedziałek 9 kwietnia o
godz. 19:00

W królestwie zwierząt rządzi zasada „zjedz albo zostaniesz zjedzony”. Niektóre drapieżniki, które
poznamy w produkcji „Polowania i pułapki”, polują na swoje ofiary w wyjątkowo wysublimowany

sposób, a ich strategia jest dopracowana w każdym detalu. Jak się okazuje, nie zawsze, aby wygrać,
trzeba wykazać się siłą czy przewagą fizyczną. Czasem, by pokonać ofiarę dużo większą od siebie,
wystarczy dobry plan.
•

Najgroźniejsze zwierzęta świata: Ocean zabójców - PREMIERA we wtorek 10 kwietnia o godz.
19:00

Ocean to istny raj dla drapieżników. Choć nie widać tego z powierzchni ziemi, pod wodą tętni życie i
toczy się prawdziwa walka o przetrwanie.
•

Najgroźniejsze zwierzęta świata: Niebezpieczne rozgrywki - PREMIERA w środę 11 kwietnia o
godz. 19:00

Afrykańska sawanna to nieustające pole walki. Nie cichnie ona nawet w nocy, choć zdawać by się mogło,
że wszyscy śpią. Tu z każdej strony może czyhać wróg, dlatego mieszkańcy muszą codziennie wykazywać
się niezwykłą czujnością.

•

Najgroźniejsze zwierzęta świata: Z zimną krwią - PREMIERA w czwartek 12 kwietnia o godz.
19:00

Nie ma lepszego powodu do polowań niż głód. Kiedy zagląda on w oczy drapieżnika, wiedz, że za chwilę
będziesz obserwatorem walki na śmierć i życie. W niej wszystkie chwyty są dozwolone.

•

Najgroźniejsze zwierzęta świata: Miniaturowi zabójcy - PREMIERA w piątek 13 kwietnia o
godz. 19:00

W królestwie zwierząt nie tylko wielcy mogą stanowić zagrożenie dla małych. W dokumencie
„Miniaturowi zabójcy” zobaczymy, jak bezwzględne potrafią być niewielkie stworzenia.

###
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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