PODOBNI CZY ZUPEŁNIE INNI?
„OD MAŁPY DO CZŁOWIEKA”
W GRUDNIU NA KANALE NAT GEO WILD

Jedne z nich wolą żyć w stadach, inne wybierają życie samotników. Rywalizują o
przywództwo, walczą o poparcie i sympatię. Potrafią się złościć i bywają agresywne.
Kiedy chcą osiągnąć swój cel – starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Wraz z Nat
Geo Wild w grudniu przeniesiemy się w świat małp i zrozumiemy, jakimi prawami się
on rządzi. Czy okaże się podobny do świata ludzi?
„Od małpy do człowieka” – premiera w czwartek 14 grudnia o godz. 18:00 na kanale
Nat Geo Wild.
Odkąd człowiek zaczął przyglądać się bliżej małpom, zadawał sobie pytanie: jak wiele nas
łączy? Podobieństwa zewnętrzne nasuwały się same, ale Nat Geo Wild nie poprzestaje na
cechach fizycznych. W serii „Od małpy do człowieka” pokazuje, jak bardzo nasze
zachowania i reguły działania są do siebie podobne. W trzech odcinkach serii zobaczymy,
jak małpy stają się rodzicami, jak wkraczają w dorosłość i walczą o swoją pozycję. Jeśli
więc posiadają choć część cech, które przypisujemy ludziom – emocje, wyobraźnię,
umiejętności komunikacyjne – może to czas, by z większą uwagą przyjrzeć się temu, jak je
traktujemy?
„Od małpy do człowieka” – premiera w czwartek 14 grudnia o godz. 18:00 na kanale
Nat Geo Wild.

OPISY ODCINKÓW
Odcinek 1. „Od małpy do człowieka” – premiera w czwartek 14 grudnia o godz.

18:00.

W pierwszym odcinku serii „Od małpy do człowieka” będziemy przyglądać się narodzinom
młodego orangutana. Nie będzie to jednak przygoda obserwowana z ukrycia - wręcz
przeciwnie. Ciężarna bohaterka – Jill – to pierwsza samica orangutana, której ciąża
monitorowana jest z podobną dbałością, jak w przypadku kobiety. Jill musiała przejść
kilkuletni okres przygotowawczy, by w okresie ciąży mogła być poddawana szczegółowym
specjalistycznym badaniom. Samice orangutana rodzą młode raz na 7 lub nawet 8 lat,
dlatego osobnik, na którego czekamy, jest naprawdę wyjątkowy. Jill będzie uczyła się, jak
być dobrą matką – czy jej się to uda? Czy będzie potrafiła zająć się swoim potomkiem? Jak
zachowa się świeżo upieczony ojciec?
Odcinek 2. „Od małpy do człowieka” – premiera w czwartek 14 grudnia o godz.

19:00.
Drugi odcinek serii „Od małpy do człowieka” przeniesie nas w świat osobników, które
właśnie wkraczają w dorosłość. Tym razem przyglądać się będziemy gorylom. Odwiedzimy
Holandię, gdzie żyje największe trzymane w niewoli stado tych małp. Będziemy przyglądać
się z bliska zasadom w nim panującym. Zrozumiemy, kim jest przywódca stada i jaką ma
rolę. Będziemy też świadkami pierwszych miłosnych spotkań wkraczającej w dorosłość i
opuszczającej swoje dotychczasowe stado samicy. Jak się okaże, młoda Binti będzie
musiała zaskarbić sobie nie tylko sympatię goryla, ale również innych samic należących do
stada. Czy jej się to uda? Czy w świecie małp obowiązuje zasada „Girl Power”?
Odcinek 3. „Od małpy do człowieka” – premiera w czwartek 14 grudnia o godz.

20:00.
W trzecim odcinku serii Od małpy do człowieka” odwiedzimy świat szympansów. Bez nich
mogłoby się nie udać jedno z najważniejszych dokonań ludzkości – lot na Księżyc. Dzięki
osobnikom tego gatunku, które brały udział w programach kosmicznych, możliwe było
między innymi zbadanie, jak w tych niecodziennych warunkach poradzi sobie ludzki
organizm.
Bliskie przebywanie z szympansami pokaże, w jak wielu aspektach są one podobne do
człowieka. Mają one na przykład swoją ciemną stronę – potrafią się złościć i bywają

agresywne. Są jednak także zdolne analizować sytuacje i szukać rozwiązań, by osiągnąć
swój cel. Czy są też rozważne i romantyczne? Czy potrafią troszczyć się o innych?

###
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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