
N o v e m b e r i  f i l m a j á n l ó
Ember az oroszlánok között
Fedezze fel a Kruger Nemzeti Parkot az 
egyetlen olyan operatőr segítségével, aki 
együtt él és dolgozik az ottani állatokkal!

Jurgen tizenkét éve él a parkban, ahol a 
Föld vadvilágának legfigyelemreméltóbb 
teremtményeit filmezi. Egyik legnagysze
rűbb teljesítményének tekinti, hogy át
fogó képet adott egy olyan oroszláncsalád 
életéről, mely huszonnyolc tagot számlál. 
Főhősünk az öszes állatot megismerte, 
mindent tudott róluk. Most bemutatja 
nekünk kedvenc ragadozóit, mesél róluk, 
kalandjaikról és életük buktatóiról.

November 2. 21.00 
November 3. 10.00,15.00, 18.00

Csoda a Csendes-óceánon
20 évvel ezelőtt, mikor Hardy Jones és 
Júlia Whitty elkezdett filmet forgatni Ca- 
lifornia partjainál, még nem sokat tudott 
a világ a tengeri állatokról. Ők voltak 
azok, akik elsőként vizsgálták a bálnák, 
fókák, delfinek, cápák, tengeri vidrák és a

tengeri madarak életét. Filmünk bemutat
ja munkásságukat, illetve azt, hogy mi
lyen veszélyek leselkedtek és leselkednek 
ma is ezekre a nagyszerű állatokra.

November 9. 20.00 
November 10. 09.00, 14.00

Házikedvencek viadala - Kutyák 
vagy macskák?
Ebben a hónapban a háziállatok „szállnak 
szembe egymással” : kiderül, hogy a ku
tyák vagy a macskák a népszerűbbek. Né
zőink internetes szavazása alapján dől el,

melyik film kerül bemutatásra. A filmek, 
melyek közül válaszhatnak: A macskák 
titkos élete és a Macskák macskája vagy A 
kutyák titkos élete, illetve a Munkakutyák
1. és 17. része. Már a magyar nyelvű web- 
oldalon is szavazhatnak: 
www.nationalgeographic.hu.

November 10. 19.00 
November 11. 08.00, 13.00

Afrika különleges állatai
Az emberek nem nagyon ismerik az 
Odzala Nemzeti Parkban élő szitatungát, 
a vizes környezetet kedvelő antilopfajt. 
J. Michael Fay ökológus keresztülvág Kö- 
zép-Afrikán, hogy bemutassa ezt az érde
kes állatot. Útközben találkozik gorillák
kal és más különleges állatokkal, melyek 
nek fennmaradásáért állandó harc folyik. 
Tartsanak vele!

November 14. 19.00 
November 15. 08.00, 13.00

Fehér cápa, a szelíd óriás
Kevés olyan ember él a Földön, aki szíve
sen úszna együtt a nagy fehér cápával. 
Persze vannak kivételek. Ilyen Mark 
Marks is, akinek mindennapi elfoglaltságai 
közé tartozik ez a kockázatos vállalkozás. 
Véleménye szerint ez a félelmetes szörny 
egy meg nem értett óriás, nem kell tőle 
tartani! Kövessük útján Markot, a halászt, 
aki Dél-Afrika egyik szigeténél indul a 
nagy fehér cápa keresésére!

November 25. 21.00 
November 26. 10.00, 15.00 18.00

A V A D O N  2002/4. számában megjelent 
kérdésekre a helyes válasz:
1. A Budapesti Állatkert Afrika-kifutójában 

zebrák, jávorantilopok és struccok élnek.
2. A világ legnagyobb denevérkolóniája az 

észak-amerikai Carlsbad-barlangban él.

Nyerteseink
Szaák Tibor -  2800 Tatabánya 
László Dávid — 8513 Mihályháza 
Toldi Emese -  1037 Budapest 
László Renáta — 2477 Vereb 
Vígh Vanda -  6500 Baja 
Seres Boglárka — 2170 Aszód 
Aknainé S. Ágnes -  1171 Budapest 
Varga Nóra — 3580 Tiszaújváros 
Eperjesi Dániel -  2541 Lábatlan 
Kovács Gergő -  2541 Lábatlan

N Y E R E M É N Y J Á T É K !

A National Geographic Channel és a Va
don közös játékának kérdései:
-  Melyik földrész állatvilágát fenyegeti a 

bozóthús-válság?
-  Ki volt az a magyar kutató, aki kiemel

kedő érdemeket szerzett Uj-Guinea ter
mészettudományos és néprajzi feltárásá
ban?

A szerencsés nyertesek között a National 
Geographic térképcsomagjait sorsoljuk ki.

A megfejtéseket 2002. november 15-ig 
várjuk a következő címre:

1388 Budapest, Pf.: 66.

Elkészült a National Geographic Channel magyar nyelvű weboldala, a www.nationalgeographic.co.hu
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