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A természet varázslatos háza
Történet az esős évszakról, egy házról és 
egy kedves, idős hölgyről. Ők együttesen 
fonják a természet örök körforgásának 
varázslatos fonalát. Van egy ház a trópusi 
Ausztráliában, melyet mocsár és sötét 
esőerdő vesz körül. A házat Galmaráról 
nevezték el, a költő-énekesről, aki aggó
dott a jövőért. Emberek számára építet
ték, ám nyitott ajtói és ablakai menedéket 
kínálnak a természetnek is. Az elmúlt 30 
évben Margaret Thorsborne élt és él e 
házban, s tárt karokkal fogadja az erdő 
mézevőit, rágcsálóit és pókjait.

December 20. 20.00 
December 21. 09.00,14.00

A legkisebb földönkívüli

Alacsony termetű és hatalmas, dülledt 
szemei vannak. Fejét úgy tudja körbe for
gatni, hogy akár hátrafelé is tud nézni. 
Szétálló fülei a hang irányába fordulnak, 
kezei az emberére emlékeztetnek. Olyan, 
mintha egy földönkívüli lény élne a sűrű 
erdő mélyén. Most mindent megtudha
tunk a rendkívül ritka és egyedülálló kül
sejű pápaszemes makiról!

December 21. 20.00 
December 22. 09.00, 14.00

DINO-KERESKEDŐK 
Kövület láz
Pekingben kínai tudósok harcolnak az 
idővel, hogy megmentsenek néhány ritka 
és egyedülálló fosszíliát a fosztogatóktól. 
Az új, tudományos „aranyláz” során tu
dósok, paleontológusok, gyűjtők és keres
kedők harcolnak a kövületekért. Úgy

tűnik, minden eladható. Kaliforniában a 
gyorsbeszédű kikiáltó, Dávid Herskowitz 
bocsát árverésre leleteket gazdag klien
seinek, akik között még egy Közel- 
Keletről származó herceg is található. 
Mindössze 20000 dollárt ér egy kardfogú 
tigris koponyája -  olcsóbb, mint egy Sal
vador Dali-festmény. Dél-Dakotában a 
dinoszauruszvadász Fred és Candy Nuss 
próbál újabb Oviraptor-le\etre bukkanni, 
melyet a kövületkereskedő Mike Triebold 
„pokoli csirkének” nevez. Fred úgy érzi, 
hogy a dino-láz újra felüti fejét -  biztos 
benne, hogy fog találni még egy nagyobb 
leletet is, ám ahhoz egy újabb sziklát kell 
megmozdítania.

Január 19. 19.00 
Január 20. 08.00, 13.00

DINO-KERESKEDŐK 
Lábnyomtolvajok
A sötét éjszakában egy csapat „zavaros
ban halászó” paleontológus próbálja el
lopni egy ritka Stegosaurus lábnyomait 
Északnyugat-Ausztrália egyik ősi szent 
területéről. A terület megszentségtelení- 
tése problémát jelent a helyi őslakosok
nak, akiket nem érdekel a fosszíliák 
tudományos, eszmei és gazdasági értéke. 
A lábnyom számukra is nagyon fontos, 
hisz hiedelemviláguk részévé vált. Ráadá
sul nem ez az első eset, hogy megpróbál
nak ellopni valamit a területről, hiszen 
Ausztrália kövületek tekintetében kiemel
kedően gazdag terület. Ennek köszön
hető, hogy a kereskedők is gyakran vá
lasztják célpontuknak a kontinenst. Ám 
vajon ki az, aki ellopná és eladná ezeket a 
csontokat? Csapjon le rájuk nyomozóink 
segítségével!

Január 19. 20.00 
Január 20. 09.00, 14.00

Az orchideavadász
Egy évvel ezelőtt Tóm Dyke ritka orchi
deafajok keresésére indult Kolumbiába.

Ám az utazás nem várt fordulatot vett, 
amikor főhősünk emberrablók kezére 
került, akik kilenc hónapon keresztül tar
tották fogságban. Ám Tóm nem tántoro- 
dott el céljától: néhány hónappal kiszaba
dulása után ismét visszatér a dzsungelbe. 
Ezúttal Pápua Új-Guineába, bolygónk 
legelszigeteltebb dzsungeleinek egyikébe 
utazik, ahol a világon egyedülálló növény
világ található. Tóm reményei szerint fel
fedez itt egy új orchideafajt, amit szeretett 
nagymamájáról nevezhet majd el. Fil
münk nyomonköveti útját Pápua Új- 
Guinea őserdeiben, kutatását az isme
retlen orchideák után, és rettegését az 
újabb emberrablástól. Tartsanak vele!

Január 30. 22.00 
Január 31. 11.00, 16.00

A V A D O N  2 0 0 2 /4 . számában megjelent 
kérdésekre a helyes válasz:
1. A bozóthús-válság elsősorban Afrika állat

világát fenyegeti.
2. Bíró Lajos az a magyar tudós, aki kiemel

kedő érdemeket szerzett Uj-Guinea kuta
tásában.
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László Renáta -  2477 Vereb 
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Pokorni Zsófia -  3532 Miskolc 
Selmeczi Csilla — Sárbogárd 
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N Y E R E M É N Y JÁ T É K !

A National Geographic Channel és a 
Vadon közös játékának kérdései:
-  Melyik hazai madárcsoport rendelkezik a 

papagájokhoz hasonló hangutánzó
képességgel?

-  Miért nem sikerült háziasítani a gepárdot?

A szerencsés nyertesek között a National 
Geographic térképcsomagjait sorsoljuk ki.

A m egfe jtéseket 2002. novem ber 15-ig  
várjuk a következő cím re:

1388 Budapest, P f.: 66.

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

http://www.nationalgeographic.co.hu



