
M á r c i u s i  f i l m a j á n l ó
Vadon élő családok: csíkos túlélők 
A Masai Mara területén élő alföldi zebrák 
megkezdik éves vándorlásukat, és ezzel 
kálváriájukat a ragadozók között. Vajon 
erős családi kötelékük és hihetetlen túlélő
képességük kiállja-e a próbát?

Március 11. 12.30 
Március 12. 17.30 

Etosha óriásai
A forró, száraz évszak alatt elefántcsordák 
lepik el az Etosha Nemzeti Park vízgyűj

tőit. Aztán látszólag egyik napról a másik
ra eltűnnek. Senki sem tudja, miért ván
dorolnak, valamilyen rejtélyes erőtől hajt
va a park biztonságából a veszélyes Eszak- 
Namíbiába. Az egykor Etosha fehér föld
jétő l poros elefántok bőrén most Namíbia 
gazdag folyóinak vize csillog. Honnan 
tudták, hogy itt vízre lelnek majd? Mi 
idézi elő hirtelen kivándorlásukat? Az 
Etosha óriásai nyomon követi az elefántok 
ősi vándorútját, m iközben arra keres 
választ: miért indulnak útnak?

Március 23. 10.00 
Március 24. 15.00; 18.00

Az óriások partja
Charles Darwin szerint a világ legcsodá
latosabb állata a bálna. Most egy ritka fa
jával ismerkedhetünk m eg, amely a kana
dai jeges vizekhez vándorol minden nyá
ron. A 15 millió négyzetkilométer vastag 
jé g  nyárra csodálatos víztükörré válik, bő
séges táplálékforrást nyújtva a bálnáknak. 
Kanadai tudósok a helybeli inuitokkal 
együtt tanulmányozzák őket 14 éve.
Március 30. 23.00 
Március 31. 12.00; 17.00

Az élet formái -  8 részes sorozat 
Egy történet, mely egyaránt megihlette a 
tudósokat és művészeket, zenészeket és 
matematikusokat. Kik vagyunk és honnan 
jöttünk? A 2002-es év során a National 
Geographic Channel a földi élet eredetét 
vizsgálja, a genetikától az evolúcióig. Ho
gyan lettek férgekből és amőbákból lovak 
és emberek? Gazdag archívumának és iz
galmas új filmjeinek segítségével a Natio
nal Geographic életre kelti a történelmet, 
a tudományt és ezt a csodálatos világot. 
Vasárnaponként 22.00

Hétfőnként 11.00; 16.00

Elkészült a Nat ional  Geographic Channel magyar nyelvű webold a la  a ww w.n at iona lg eograph ic .co .h u

A VADON 2001/6. számában megje 
lent kérdésekre a helyes válasz:
1. Magyarországon a Hortobágyi Nem 

zeti Parkban élnek vadlovak.
2. A zebráknak három faja van: az alföldi, 

hegyi és a Grévy-zebra.

E lőző  szám unk nyertesei
Batik Norbert -  6500 Baja 
Besenyei Áron -  3973 Cigánd 
Danics Klaudia -  24417 Martonos 
Jenes Tünde -  3200 Gyöngyös 
Kovács Ibolya -  6500 Baja 
Paulinusz Viktória -  2141 Csömör 
Simann Rezső -  1117 Budapest 
Tóth Zoltán -  3973 Cigánd 
Turbók Ildikó -  8514 Mezőlak 
Ürmös László -  1104 Budapest

N YER EM ÉN YJÁ TÉK !

A National Geographic Channel és a Va
don közös játékának kérdései:
-  Hol telelnek az európai fehér gólyák?
-  Miért vándorolnak a lazacok?

A szerencsés nyertesek között 10 db Na 
tional Geographic Kölyök videókazettát sor
solunk ki.

A megfejtéseket 2002. március 10-ig 
várjuk a következő címre:

1388 Budapest, P f.: 66.
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http://www.nationalgeographic.co.hu



