RATUJĄC DRAPIEŻNE POTWORY. „KOWBOJ Z AUSTRALIJSKIEGO
BUSZU” W LUTYM NA KANALE NAT GEO WILD
Bohaterowie filmów przygodowych zazwyczaj z nimi walczą. Tymczasem prawdziwi
herosi robią wszystko, by chronić wiekowe i bardzo wyrośnięte krokodyle
słonowodne. W trzecim sezonie „Kowboja z australijskiego buszu” Matt Wright i jego
koledzy Jono i Wilo złapią co najmniej jednego krokodyla-giganta, by zapewnić mu
nowe, bezpieczne schronienie.
„Kowboj z australijskiego buszu” – premiery w środy od 21 lutego od godz. 18:00 na
kanale Nat Geo Wild.
Słonowodne krokodyle są chronione na Terytorium Północnym Australii od 40 lat. Pozbawione
naturalnych wrogów miały czas, by w spokoju i komforcie urosnąć do prawdziwie pokaźnych
rozmiarów. To niestety naraża je na ryzyko ze strony ludzi. Im większe się stają, tym większa
jest potrzeba ich ochrony. To zadanie dla prawdziwych kowbojów: Matta, Jono i Wilo, którzy
każdego dnia zaglądają śmierci w oczy, by ocalić te wspaniałe drapieżniki.

OPISY ODCINKÓW

Odcinek 1. Premiera w środę 21 lutego o godzinie 18:00.
Trwa pora deszczowa. Matt i jego ekipa zostają wezwani przez Paula, który desperacko
potrzebuje ich pomocy. Trzeba przeprowadzić z jednego wybiegu na drugi około 200 sztuk
bydła. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ na ich drodze czają się krokodyle. Zanim więc
rozpocznie się przeprowadzanie bydła, krokodyle muszą zostać przeniesione w inne miejsce.
Nigdy nie wiesz, co czai się w moczarach, a niektóre z gadów mogą mieć nawet 6 metrów
długości. Jakby tego było mało, nasi kowboje zmierzą się jeszcze z wyjątkowo kapryśną
pogodą.

Odcinek 2. Premiera w środę 21 lutego o godzinie 18:30.
Przy brzegu rzeki Adelaide zadomowił się krokodyl-gigant, który rozsmakował się w lokalnej
wołowinie. W każdym tygodniu pożera bydło o wartości tysięcy dolarów. Właściciel stada Jakobi
poprosił Matta i jego ekipę, by pomogli w ratowaniu jego majątku i przemieścili wielkiego
drapieżcę. Z relacji Jakobiego wynika, że krokodyl może ważyć nawet tonę. Matt z ekipą staną
przed wyzwaniem - jaka pułapka pomieści takiego giganta.

Odcinek 3. Premiera w środę 28 lutego o godzinie 18:00.
Zdesperowany ojciec dzwoni do Matta. “On zje moje dzieci” – mówi w nerwach. Chodzi o
wielkiego krokodyla, który po przypływie podczas pory deszczowej może swobodnie przepłynąć
nad ogrodzeniem z drutu kolczastego i podejść pod dom Simona. Ekipa wyrusza jak najprędzej,
bo jest ryzyko, że jeśli nie pomogą natychmiast, ojciec weźmie sprawy we własne ręce.
Mogłoby się to skończyć tragicznie zarówno dla krokodyla, jak i Simona. Ponieważ ranczo
znajduje się na terenie mało znanym Mattowi i jego ekipie, konieczne jest przeprowadzenie
niemal detektywistycznego rozpoznania.
Odcinek 4. Premiera w środę 28 lutego o godzinie 18:30.
Nad brzegiem rzeki Roper w głębi Terytorium Północnego Australii oddalony od cywilizacji obóz
górniczy ma poważny problem. Robotnicy spędzają czasem kilka tygodni w obozie i zdani są na
wodę z najbliższej rzeki. Jednak co jeśli pływa w niej kilka wielkich krokodyli? Matt i jego ekipa
wyruszą na pomoc górnikom i podejmą się przeniesienia w nowe miejsce całego stada
groźnych drapieżników.

###
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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