Trzy stada lwów podglądane przez 8 lat - „Lwie królestwo” w ramach
„Miesiąca z wielkimi kotami” w styczniu na kanale Nat Geo Wild

Pierwotna walka o przeżycie, a czasami o władzę i dominację. Młodość szybko
zmieniająca się w dojrzałość. Chwile sielankowej zabawy w dolinie tanzańskiej rzeki i
momenty

skrajnego

stresu.

Zdjęcia,

których

uchwycenie

zajęło

twórcom

trzyodcinkowej serii 8 lat.
„Lwie królestwo” – premiera w niedzielę 7 stycznia o godz. 18:00 na kanale Nat Geo
Wild w ramach „Miesiąca z wielkimi kotami”.
Władca może być jeden. Kiedy więc na jednym, strategicznym obszarze znajdą się trzy
stada zwierząt tego samego gatunku jasnym jest, że będziemy świadkami niezwykłych
scen. Jeśli te trzy stada to lwy – nie ma wątpliwości – zobaczymy prawdziwą wojnę –
drastyczną i bezwzględną. Nie zostanie oszczędzony nikt, nawet widz, który będzie
świadkiem tych poruszających scen. Ich uchwycenie to efekt wytrwałości i długich prac
twórców serii dokumentalnej „Lwie królestwo”, którzy w towarzystwie tych dzikich zwierząt
spędzili 8 lat.
Historia trzech lwich stad, w których dorosłe osobniki to wyłącznie samice pokaże, jak
istotne są strefy wpływów i wyznaczone granice. Jasnym stanie się również, że nie ma tu
miejsca dla dorosłego samca, a kiedy się pojawi – nic nie będzie już mogło być takie, jak do
tej pory.
Poznamy napastników i ich ofiary. Tych, którzy strategicznie planują i tych, którzy wpadają
w zastawione pułapki, a co za tym idzie - muszą polec w tej bezwzględnej walce.
Zobaczymy świat, w którym słabszy zawsze przegrywa i nie ma dla niego żadnej litości –
chyba, że stanie po stronie swojego potencjalnego wroga.

„Lwie królestwo” – premiera w niedzielę 7 stycznia o godz. 18:00 na kanale Nat Geo
Wild w ramach „Miesiąca z wielkimi kotami”.
„Miesiąc z wielkimi kotami” to doroczny cykl programów o wielkich kotach, który już po raz
ósmy organizuje kanał Nat Geo Wild. Przez cały styczeń od godziny 18:00, widzowie będą
mogli podglądać lwy, lamparty, tygrysy, gepardy, pumy i inne wielkie koty. W weekendowe
wieczory stycznia swoje premiery będą miały produkcje:


Lwie królestwo – premiera w niedzielę 7 stycznia od godz. 18:00



Człowiek wśród gepardów – premiera w niedzielę 14 stycznia o godz. 18:00
Gepard to najszybsze czworonożne zwierzę. Może biec z prędkością nawet 96 km/h –
co jest niezwykle przydatne w walce o przetrwanie. W produkcji „Człowiek wśród
gepardów” Bob Poole wyruszy do pięknego zakątka Kenii, by krok w krok podążać za
gepardami, uchwycić z bliska ich polowania i rzadko oglądane chwile z życia. Będziemy
m.in. towarzyszyć mu w podglądaniu kocicy, wychowującej młode. Nie jest to łatwe, bo
codziennie musi bronić swoich dzieci przed czyhającym z każdej strony śmiertelnym
zagrożeniem. W dzień i w nocy musi w ich obronie stawać do walki na śmierć i życie z
lwami, hienami i innymi napastnikami, którzy tylko czekają na chwilę jej nieuwagi.



Cudowny gepard – premiera w niedzielę 14 stycznia o godz. 19:00
Populacja gepardów z roku na rok maleje i istnieje realne zagrożenie, że pewnego dnia
wyginą. Dzięki istnieniu ośrodków walczących o życie i zdrowie tych zwierząt – możliwe
jest ratowanie ranionych i chorych osobników. „Cudowny gepard” to historia niezwykłej
samicy geparda - Sibelli, która cudem uniknęła śmierci raniona przez kłusowników. W
2003 roku dzięki pomocy ludzi rozpoczęła nowy rozdział w życiu, w rezerwacie przyrody
Samara. Początki powrotu do normalnego życia okazały się trudne, ale Sibella przeżyła
dłużej niż inni przedstawiciele jej gatunku – co sprawiło zresztą, że przeszła do historii i
wzbudziła zainteresowanie świata.



Najsłynniejsza tygrysica świata – premiera w niedzielę 21 stycznia o godz.
18:00

Machli, znana jako Królowa Ranthambore, to najsłynniejsza tygrysica świata. Jej
charakterystyczne umaszczenie na policzku uczyniło ją łatwo rozpoznawalną. Była tak
sławna, że jej wizerunek wymalowany został na ścianach stacji kolejowej w Indiach. Żyła
dłużej niż większość tygrysów, potrafiła upolować krokodyla 2 razy większego od siebie i
obronić swoje terytorium przed samcami. W produkcji „Najsłynniejsza tygrysica
świata” poznamy jej niezwykłą, pełną wzlotów i upadków historię. Zobaczymy, dlaczego
po 11 latach, Machli została zmuszona do opuszczenia swojego terytorium i rozpoczęcia
walki o życie na nowym terenie.



Jaguar kontra kajman – premiera w niedzielę 28 stycznia o godz. 18:00
Kajmany tylko czyhają, by móc zapolować na zwierzę, które się do nich zbliży. Jest
jednak jeden osobnik, z którym nie odważą się stanąć do walki – to trzeci największy kot
na świecie - jaguar. Choć młode osobniki tego gatunku pozostają z matkami przez
pierwszych parę lat i to one zapewniają im w tym czasie ochronę i pożywienie, kiedy
dojrzeją – stają się prawdziwym postrachem innych gatunków, nie tylko na lądzie, ale i w
wodzie. Głodnego jaguara nic nie powstrzyma przed polowaniem nawet na - mającego
74 zęby i najmocniejszy uścisk szczęki - kajmana. Niesamowity pojedynek pokaże z
bliska światowej sławy fotograf przyrody Steve Winter i operator Bertie Gregory, którzy
byli świadkami scen nie zarejestrowanych nigdy dotąd.

W 2009 roku Towarzystwo National Geographic powołało „Inicjatywę na rzecz ochrony
wielkich kotów” (Big Cats Initiative - BCI), która ma na celu ratowanie dzikiej populacji
wielkich

kotów.

We
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z
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specjalistami

Towarzystwo finansuje badania terenowe oraz projekty związane z ochroną środowiska,
aby uchronić wielkie koty przed zagładą.

„Miesiąc z wielkimi kotami” – emisje przez cały styczeń, codziennie od godziny 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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