
 
 

Archipelag inny niż wszystkie. „Wspaniałe Filipiny” w marcu na 

kanale Nat Geo Wild 

 

To miejsce jest prawdziwym rajem. Krystalicznie czysta woda, rafa 

koralowa, równikowe lasy z niespotykaną florą i fauną. Połowy z 52 

000 gatunków, które żyją na Filipinach, nie spotkamy nigdzie na 

Ziemi. Największe skarby tych wysp zobaczysz bez wychodzenia z 

domu. Wejście w wakacyjny nastrój gwarantowane. 

 

„Wspaniałe Filipiny” – premiery w niedziele od 18 marca o godz. 

18:00 na kanale Nat Geo Wild 

Wyruszamy na wspaniałą i mieniącą się kolorami wyprawę przez Filipiny. 

Ten liczący ponad 100 mln mieszkańców kraj rozciąga się na ponad 7 

tysiącach wysp. Szmaragdowe wody Oceanu Spokojnego kryją tętniące 

życiem rafy koralowe, które dają schronienie morskim zwierzętom. Tutaj 

można nurkować z największymi rybami na świecie, a na lądzie spotkać 

oszałamiająco kolorowe papugi.  

Jak w przypadku większości archipelagów, krajobraz Filipin zdominowany 

jest przez wulkany, spośród których 24 są nadal aktywne. Jeden z 

najbardziej znanych – Mount Mayon – to jeden z najbardziej 



 
symetrycznych stożków wulkanicznych na świecie. 

 

Te wszystkie element składają się na zapierające dech widoki, które 

kanał Nat Geo Wild pokaże w serii “Wspaniałe Filipiny”. 

OPISY ODCINKÓW 

Odcinek 1. Premiera w niedzielę 18 marca o godzinie 18:00. 

Jesteśmy na wyspie Bataan, której pagórkowaty krajobraz różni się od 

reszty Filipin. Tutejsze wilgotne lasy są domem dla wyjątkowych 

stworzeń. Mieszka tu na przykład częsty obiekt polowań – gigantyczny 

krab palmowy o szczypcach tak silnych, że są w stanie rozciąć nawet 

orzech kokosowy. Ten krab jest lokalnym przysmakiem, o czym przekonamy 

się podczas wyprawy z filipińskim restauratorem. Odwiedzimy też wyspę 

Mindoro, gdzie żyje jeden z najrzadszych ssaków na Ziemi – bawół 

mindorski, a także wybierzemy się na poszukiwania z grupą badaczy 

tarantul. 

 

Odcinek 2. Premiera w niedzielę 25 marca o godzinie 18:00. 

Bajeczne El Nido jest bramą do ponad 40 idyllicznych wysp z wapiennymi 

klifami i piaszczystymi plażami. Turyści, którzy odwiedzają tę 



 
okolicę, płacą za nieskazitelną wodę i możliwość podziwiania 

oszałamiającej rafy koralowej. Rozciąga się ona na powierzchni 

zbliżonej do wielkości Berlina, więc jest jak Święty Graal dla fanów 

nurkowania. 

Filipiny zarabiają miliony dolarów na turystyce, dlatego dbałość o 

przyrodę jest w interesie wszystkich. Ośrodki wypoczynkowe zatrudniają 

oficerów ochrony środowiska, by umożliwić odbudowanie rafy, która 

została zniszczona przez nielegalne połowy z wykorzystaniem… dynamitu. 

Będziemy mieli okazję przyjrzeć się z bliska przepięknym podwodnym 

strukturom i obcować z coraz rzadszymi żółwiami szylkretowymi, które 

są zabijane dla pięknych skorup. 

 

### 

 

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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