


BBC Earth to kanał skierowany przede wszystkim do rodzin oraz ludzi ciekawych świata, którzy pragną go w pełni zrozumieć oraz czują się jego
nieodłącznym elementem. Stacja zaprezentuje piękno otaczającego nas wszechświata i dostarczy niezapomnianych wrażeń. Przybliży widzom przyrodę,
poczynając od najmniejszych stworzeń, kończąc na nieograniczonych przestrzeniach kosmosu. Widzowie przeżyją z BBC Earth niezwykłe przygody,
stawią czoła największym żywiołom naszej planety, a mając za przewodników najwybitniejszych twórców i odkrywców, zajrzą też za kulisy największych
produkcji przyrodniczych BBC.
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Mroźna Planeta II
Jedenaście lat po premierze fenomenalnej „Mroźnej planety” sir David
Attenborough prezentuje drugi etap podróży przez lodowe krainy Ziemi. Zabiera
widzów na oba bieguny i przygląda się z bliska zwierzętom żyjącym też poza
obszarem polarnym, w najzimniejszych regionach świata: wśród górskich szczytów,
na zamarzniętych pustyniach, w zasypanych śniegiem lasach i skutych lodem
oceanach. Różnorodność ekosystemów tych krain jest zaskakująca, a fakt, że zdają
się nietknięte przez człowieka dodaje im magii. Warunki tutaj są wyjątkowo
surowe, więc zamieszkują je wyłącznie zwierzęcy herosi. Na rozległych śnieżnych
równinach wilki polują na ogromne bizony, wieloryby używają sprytnych technik do
schwytania swoich ofiar, a rzadko spotykane tygrysy syberyjskie przemykają cicho
po białym puchu. Jednak w wyniku niespotykanego dotychczas tempa wzrostu
temperatur te lodowe krainy nikną w oczach. Naukowcy omawiają prawdziwy
wpływ tych zmian nie tylko na życie fauny, flory oraz ludzi, lecz także całej planety.



Sekrety jurajskich 
dinozaurów
Śledź zespół międzynarodowych paleontologów, którzy wykopują tajne miejsce
głęboko na Środkowym Zachodzie USA, aby rozwiązać zagadkę masowego
cmentarzyska dinozaurów. Zespół Mission Jurassic od pół dekady prowadzi
wykopaliska na obszarze jednej mili kwadratowej w stanie Wyoming. Dokonali
niezwykłych odkryć. Ponad 600 skamieniałych kości. Niewiarygodnie rzadkie
rośliny. Odciski stóp dinozaurów. Ale dlaczego tak wiele stworzeń spotkało tu swój
koniec i jak udało się je zachować przez ponad 100 milionów lat? Nakręcony w
ciągu czterech lat, ten porywający dokument jest świadectwem jednego
z najbardziej spektakularnych wykopalisk na świecie. Dołącz do zespołu, który
rozpoczyna proces odkrywania dinozaurów - od zlepku kości w ziemi do
kompletnej ekspozycji w muzeum.



W umysłach 
autystyków
Odkryj, jak technologia może zmienić życie czterech autystycznych osób,
pomagając im ujawnić rodzinie i przyjaciołom, co naprawdę dzieje się w ich
umysłach. Prezentowana przez Chrisa Packhama dwuczęściowa seria
wykorzystuje technologię CGI i animacji, aby zmienić życie czterech osób, które
mają dość bycia niezrozumianymi. Wszyscy mają różne doświadczenia związane
z chorobą jaką jest autyzm, ale wszyscy czują się ograniczeni przez brak możliwości
dzielenia się wewnętrznym funkcjonowaniem ich umysłów z przyjaciółmi, rodziną
i kolegami. Chris chce to zmienić i ma nadzieję, że dzięki empatii i zrozumieniu
wszyscy możemy nauczyć się, jak poprawić jakość życia osób z autyzmem.



Serengeti III
Kolejny sezon serii przyrodniczej przedstawiającej z bliska codzienne życie zwierząt
zamieszkujących dziewicze tereny afrykańskiego parku Serengeti. Tym razem do
obsady dołączyli nowi bohaterowie. Na równinie Serengeti rozpoczyna się kolejny
słoneczny dzień. Jednak rajskie krajobrazy to tylko złudzenie, bo na mieszkające tu
zwierzęta czyha wiele niebezpieczeństw i dni pełne wyzwań. Lwica Kali i pawian
Bakari mogą wydawać się bezpieczni w swoich skalnych kryjówkach, ale z każdej
strony do działania motywuje ich konkurencja. Na równinach gepard Duma stawia
czoła swemu przeznaczeniu, a nad rzeką mały hipopotam Mafuta nawiązuje
nieprawdopodobną przyjaźń z krokodylem Magambą.



Fenomeny 
współczesnego życia
Smartfony, trenażery, karty płatnicze - co je łączy? To jedne z wielu przedmiotów
codziennego użytku, które jeszcze niedawno uważaliśmy za cuda techniki. Dzięki
szybkiemu tempu zmian stały się one prozaicznymi towarzyszami naszego
obecnego życia, choć jeszcze 20 lat temu ich używanie zakwalifikowalibyśmy co
najwyżej do wizji typu science fiction. Małe urządzenie komunikacyjne mieszczące
się w kieszeni spodni? Leki tworzone z modyfikowanego DNA? Samochody
ładowane prądem z domowego gniazdka? Niedorzeczne! A jednak! Dziś istnienie
wymienionych przedmiotów jest dla nas oczywiste, a nie zapominajmy, że postęp
technologiczny nie ustaje. Kolejne innowacje przed nami. Warto jednak najpierw
poznać dzieje używanych przez nas przedmiotów i związane z nimi ciekawostki
naukowe. Każdy z odcinków to solidna porcja informacji, po której już nigdy nie
spojrzysz na świat tak samo.



Wielka kanadyjska 
przygoda
Griff Rhys Jones, walijski komik i zapalony podróżnik, wyrusza w podróż przez drugi
co do wielkości kraj na świecie – Kanadę. Poznaje ją od strony malowniczych pasm
górskich i rozległych prerii, lecz także olśniewających metropolii oraz położonych
na arktycznym odludziu miasteczek. Dzięki temu zaczyna rozumieć, jaki wpływ na
obecne państwo miała jego bogata historia, i co decyduje o oryginalności
poszczególnych prowincji. Griff przemierza Kanadę wszerz – od położonej na
wschodnim wybrzeżu Nowej Fundlandii po usytuowane nad Pacyfikiem Vancouver.
W każdym odcinku podejmuje się wyzwania charakterystycznego dla
odwiedzanego regionu.




