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A Góbi-sivatag legendás 
teremtményei

A tevék a legkülönösebb állatok közé tar
toznak a Földön. Legendák szólnak szí
vósságukról, kitartásukról és túlélő
képességükről. Most ellátogathatunk a 
világ legutolsó tevepopulációjához, mely 
még természetes körülmények között, 
vadon él. Eddig csupán néhány kívülálló 
láthatta ezeket az állatokat. Ám most egy 
ember nekivág a halálos forróságnak, 
hogy rátaláljon a Góbi sivatag legendás 
teremtményeire. Kísérjük el útján!
Június 19. 19.00 
Június 20. 08.00, 13.00

Állatmentés Kabulban

Hayden Turner Kabulba látogat, hogy 
megfigyelje, miként menekítik ki a hábo
rú sújtotta állatkertből a vadakat. Az ere
detileg állatkerti gondozó Hayden segít a 
helyieknek újjáépíteni a parkot, és újra 
biztosítani az állatoknak a megfelelő élet- 
színvonalat. Megismerhetik Marjant, az 
oroszlánt, és figyelemmel kísérhetik, 
amint Khers, a medve -  akinek az orrát le 
kellett vágni egy bombatalálat miatt -  
hosszú idő után először mer ismét fel
mászni egy fára.

Június 27. 19.00 
Június 20. 08.00;13.00

Vadszamarak
A Kutch mocsárvidéke varázslatos terület, 
otthona az indiai vadszamaraknak. Az év 
kétharmadában az India nyugati partjainál 
található terület teljesen sivatagos. De ko
ra augusztusban a monszun az Arab-ten- 
gert hirtelen a szárazföld belseje felé kor
bácsolja. Három hónapra a homok víz alá 
kerül, és a sivatag tengerré változik. Fe
dezzék fel ezt a csodálatos területet, a lé
legzetelállító vadvilágot s az ősi kultúrát, 
mely tele van varázslatos törzsekkel, és 
természetesen a vadszamaraknak is ott
hont ad!

Július 13. 21.00
Július 14. 10.00; 15.00; 18.00

Kígyók Amerikája
Az amerikaiak a kígyók bűvöletében él
nek: rendkívül sokféle él belőlük ezen a 
kontinensen. Félnek tőlük, háziállatként 
tartják őket, ruhát készítenek belőlük, sőt, 
néha meg is eszik őket. Filmünk bemu
tatja azt az egyedülálló kapcsolatot, amely 
az évek során az emberiség és a rettegett 
hüllők között kialakult. A kígyók mindig 
is a Föld meg nem értett teremtményei

voltak. Míg az emberiség egyik fele halá
losan fél minden villás nyelvű lénytől, 
mások otthonaikba viszik házikedvenck
ént ezeket a csúszómászókat. Persze a 
terráriumi tartásnak is megvannak a maga 
hátrányai: az állat kinövi helyét, és már 
nem tudják tovább gondozni. Ilyenkor 
fordul elő, hogy a városi parkokban en
gedik szabadon őket. Utazzák be velünk 
az Egyesült Államokat, és ismerjék meg, 
miként használják ki az emberek a kígyók 
hátborzongató szépségéből adódó lehe
tőségeket! Hallhatnak az olyan furcsasá
gokról is, mint a csörgőkígyós pizza, a 
csörgőkígyó-ruha és a csörgőkígyó-szép- 
ségkirálynőválasztás.

Július 19. 21.00 
Július 20. 10.00; 15.00; 18.00

A V A D O N  2002/2. számában megjelent 
kérdésekre a helyes válasz:
1. A délszláv háborúból, Eszékről Magyar- 

országra menekített elefánt Veszprémben 
él.

2. A gyalogsági lőterek a rákosi vipera hazai 
állományának jelentettek menedéket.

E lő ző  szám unk nyertesei
Kerepeszki Jánosné — 2721 Pilis 
Balogh Edina -  5085 Rákóczifalva 
Béres István — 3561 Felsőzsolca 
Varga Márton -  3900 Szerencs 
Papp Sára -  8360 Keszthely 
Nagy Lajosné — 2721 Pilis 
Barta Katalin -  3185 Egyházasgerge 
Kocsmár Erzsébet — 5231 Fegyvernek 
Pópity Krisztina — 2170 Aszód 
Turbók Ildikó -  8514 Mezőlak

N YER EM ÉN YJÁ TÉK !

A National Geographic Channel és a Va
don közös játékának kérdései:
-  Melyik hazánk legfiatalabb nemzeti park

ja?
-  Melyik folyó torkollik a Kalahári-sivatag- 

ba Afrika legnagyobb nemzeti parkjában?

A szerencsés nyertesek között a National 
Geographic térképcsomagjait sorsoljuk ki.

A m egfe jtéseket 2002. jú lius 31-ig  
várjuk a  következő cím re:

1388 Budapest, P f.: 66.

Elkészült a National Geographic Channel m agyar nyelvű w ebo ld a la  a w w w .n ation a lgeograph ic .co .h u
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http://www.nationalgeographic.co.hu



