Tu nie obowiązują żadne reguły, oprócz jednej – wygrywa lepszy. „Walki zwierząt” w maju na
kanale Nat Geo Wild

W tym świecie walka to konieczny warunek przetrwania. Toczy się na równinach, w górach, na
wodzie i lądzie, na terenach odległych i dzikich oraz na obrzeżach miast. Pazury, zęby, mocne
szczęki i niepohamowane instynkty - to one pomagają zdobyć żywność, terytorium i władzę.

„Walki zwierząt” – premiery w środy od 16 maja o godz. 18:00 na kanale Nat Geo Wild

Walki w bezwzględnym królestwie zwierząt toczą się o najwyższe stawki. Tu sojusze są kruche,
współpraca interesowna a spotkanie na swojej drodze wroga naprawdę oznacza poważne kłopoty.
Nie ma litości dla słabszych, młodych i starych. Wygrywa ten, kto ma akurat przewagę – żadne inne
reguły nie obowiązują. Nikt nie może czuć się pewnie i bezpiecznie. Te gatunki, które sieją postrach
wśród słabszych, mogą okazać się doskonałym łupem dla innych. Wystarczy chwila nieuwagi czy
znalezienie się w nieodpowiednim miejscu i czasie, a może się to skończyć walką o życie. W tym
świecie nie można czuć się bezpiecznie i nie można być beztroskim. Nie warto też popełniać błędów,
bo to niemal pewne, że nie pozostaną niezauważone.

Opisy odcinków:
Odcinek 1 – premiera w środę 16 maja o godz. 18:00 na kanale Nat Geo Wild
Wróg nie musi czaić się za rogiem. Nie musi być większy i silniejszy, czy mieć innej budowy
anatomicznej. Może stać tuż obok i być właściwie… taki sam jak jego ofiara. Poznajcie zwierzęta,
które nie dają taryfy ulgowej nawet przedstawicielom tego samego gatunku. Zobaczcie, do czego
zdolne są samice, by chronić młode i jak wyglądają walki wśród gatunków, których nie
posądzalibyście o agresywne zachowania. Czy wiesz, do jak zaciętych potyczek dochodzi między
pingwinami a mewami?

Odcinek 2 – premiera w środę 23 maja o godz. 18:00 na kanale Nat Geo Wild
W drugim odcinku najnowszej serii „Walki zwierząt” zobaczymy zaciekłe walki o terytorium i
dominację. Wejdziemy w świat żyjących pod wodą hipopotamów, wśród których najważniejsza jest
wielkość i siła uścisku szczęk. Jeśli zdaje wam się, że lwy są urodzonymi zwycięzcami a walkę mają
wpisaną w genach – możecie się zdziwić. Młode osobniki walki muszą się dopiero nauczyć, a
ekspertami w tej dziedzinie stają się dopiero po 2,5 roku.

Odcinek 3 – premiera w środę 30 maja o godz. 18:00 na kanale Nat Geo Wild
Czy wiecie, że lwy zabijają co roku 250 osób, a hipopotamy aż 500? A czy wiecie, że tylko połowa
nowo narodzonych w środkowej Afryce hipopotamów jest w stanie przetrwać pierwszy rok swojego
życia? To statystyki niepokojące dla tego gatunku, tym bardziej że samice mogą wydać na świat
potomka tylko raz na dwa lata. Poznajcie zwierzęta, które na co dzień walczą nie tylko na lądzie, ale
i w wodzie.

###
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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