Światowy Dzień Ziemi w Nat Geo Wild trwa… przez cały tydzień. Poznaj
najciekawsze miejsca i największe tajemnice naszej planety

Różnorodna, zaskakująca, jedyna. Choć wiemy o Ziemi coraz więcej, wciąż nie odkryliśmy większości
jej sekretów. Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia, Nat Geo Wild chce zachęcić widzów nie
tylko do większej troski o naszą planetę, ale także pokazać jej nieznane oblicze. Zejdziemy pod wodę,
odwiedzimy miejsca, które określić można rajem na Ziemi, posłuchamy też niezwykłej symfonii
inspirowanej cudami naszego świata.

„Tydzień dla Ziemi” – od niedzieli 22 kwietnia do soboty 28 kwietnia. Premiery od
poniedziałku do czwartku o godz. 18:00

„Wzywam rządy, przedstawicieli biznesu i wszystkich obywateli świata do okazania należnego
szacunku Matce Ziemi oraz do dbania o nią w sposób, na jaki zasługuje” – tak 22 kwietnia 2010

roku ówczesny sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon rozpoczął pierwszy Międzynarodowy
Dzień Matki Ziemi. Święto to zostało ustanowione rok wcześniej przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ. Data 22 kwietnia nie jest przypadkowa – na ten dzień przypada równonoc wiosenna. Co
roku tego dnia na całym świecie przeprowadzane są liczne akcje, które mają podnieść
świadomość społeczną w zakresie dbania o dobro naszej planety. Szczególny nacisk kładziony
jest na ochronę klimatu i zrównoważony rozwój, by nie dopuścić do dalszej degradacji
ekosystemów.
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi to doskonała okazja, by pochylić się nad niezwykłością i
pięknem naszej planety oraz zastanowić nad rolą i wpływem człowieka na otaczające
środowisko naturalne.
W Nat Geo Wild poświęcamy Matce Ziemi nie dzień, a cały tydzień. Dokumenty przygotowane
na „Tydzień dla Ziemi” pozwolą uświadomić sobie, jak fascynujący jest otaczający świat
przyrody i jakie są dla niego największe zagrożenia.

„Tydzień dla Ziemi” – od niedzieli 22 kwietnia do soboty 28 kwietnia. Premiery od
poniedziałku do czwartku o godz. 18:00

W ramach „Tygodnia dla Ziemi” wyemitowane zostaną produkcje:
•

Symfonia dla naszego świata - premiera w niedzielę 22 kwietnia o godz. 18:00

Tegoroczny Dzień Ziemi National Geographic uczci w wyjątkowy sposób. Wyruszamy w podróż
artystyczną i naukową po morzach, lądach, górach i przestworzach przy akompaniamencie
pięcioczęściowej kompozycji – tak różnorodnej i dynamicznej, jak sama Ziemia. „Symfonia dla
naszego świata” splata zapierające dech w piersiach odkrycia i intymne portrety dzikiej
przyrody. Dzięki współpracy z kompozytorami Bleeding Fingers i zespołem X Ambassadors,
każda z pięciu części tej oryginalnej symfonii towarzyszy wizualnej narracji. Zaczniemy w
tajemniczych głębinach mórz, wynurzymy się na brzeg, gdzie szaleje burza, przyjrzymy się
rozległym krajobrazom i rozwijającym się ekosystemom, wzniesiemy się na odludne górskie
szczyty i pokażemy Ziemię z wyjątkowej perspektywy – jako widzianą z oddali niebieską kropkę,
którą nazywamy domem. Muzyka i wizualizacje opowiadają o złożonej, ale delikatnej naturze
fascynujących ekosystemów, które pozwalają nam przetrwać i wspólnie się rozwijać. „Symfonia

dla naszego świata” to radosny chór na cześć Ziemi, który przypomni nam, dlaczego tak ważna
jest ochrona cennych zasobów naszej planety.

•

Tajemniczy świat wielorybów - premiera w poniedziałek 23 kwietnia o godz. 18:00

Udaj się z nami w podróż śladami podwodnych gigantów - wielorybów. Będziemy uczestniczyć
w ich codziennym życiu, obserwując łowieckie strategie i życie towarzyskie. Dowiemy się też, z
jakimi zagrożeniami muszą się borykać na co dzień i podpowiemy, co jako ludzie możemy
zrobić, by wieloryby dalej mogły żyć w swoim naturalnym środowisku.

•

Nowa Zelandia – wyspa cudów – premiera we wtorek 24 kwietnia o godz.
18:00

Wyspy Nowej Zelandii były jednym z ostatnich lądów skolonizowanych przez człowieka.
Dzięki temu w ich plaże, góry i lasy jeszcze nie tak dawno nie ingerowali ludzie. Umożliwiło to
powstanie prawdziwej oazy dla zwierząt. Ewolucja doprowadziła do tego, że obecnie mieszkają
tu jedne z najrzadszych i najbardziej niezwykłych stworzeń na Ziemi, czyniąc z Nowej Zelandii
niemal bajkową krainę.

•

Odkrywcy z morskich głębin - premiera w środę 25 kwietnia o godz. 18:00

Głęboko pod powierzchnią oceanu znajduje się lodowy świat pogrążony w wiecznej ciemności.
Ta otchłań to największe siedlisko zwierząt. To tu właśnie spędzają dużą część swego życia
niektóre ssaki morskie. Badacze odkryli właśnie, że żyją one jeszcze głębiej niż się nam
dotychczas wydawało. Dzięki takim zdobyczom nauki i techniki, jak podwodne kamery i skanery
3D, będziemy w stanie zobaczyć dowody na to niezwykłe odkrycie. Odbędziemy podróż w
najgłębsze morskie otchłanie. Poznamy niezwykle rzadkie zwierzęta, które były w stanie
zaadaptować się do życia w tak trudnych warunkach.

•

Jane Goodall: ocalić raj – premiera w czwartek 26 kwietnia o godz. 18:00

By raj mógł nosić to miano dłużej, trzeba włożyć w jego utrzymanie wiele pracy i wysiłku.
Dowodem na tę tezę są trzy wyspy u wybrzeży Tanzanii, które pokazują, jak istotne są wysiłki i
starania zaangażowanych i odpowiedzialnych za środowisko ludzi. Dbają oni tu o żółwie,
ochronę koralowców i edukację kolejnych pokoleń. Przypominając myśl jednej z czołowych
działaczek na rzecz ochrony przyrody - Jane Goodall - dokument rzuca światło na znaczenie
praktycznej ochrony środowiska morskiego.

###
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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