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BBC Earth
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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Siedem Światów, Jedna Planeta
Miliony lat temu niesamowite moce rozdarły skorupę ziemską, tworząc siedem kontynentów – każdy ze swoim unikalnym klimatem, swoim wyjątkowym ukształtowaniem terenu  
i mieszkańcami. Od pełnego kolorów raju Ameryki Południowej po skwar Afryki – „Siedem światów, jedna planeta” ukazuje prawdziwy charakter każdego z kontynentów i pokazuje, 
jak powstawało na nim życie. Będziesz oszołomiony zaskakującymi historiami. Zachwycisz się krajobrazami. Będziesz pod wrażeniem spektakularnej dzikiej natury. „Siedem 
światów, jedna planeta” to otwierająca oczy podróż dookoła świata, który myślałeś, że znasz. W tej serii nie może również zabraknąć sir Davida Attenborough, który zabierze nas 
w emocjonującą i bardzo pouczającą podróż po 7 kontynentach, których bogactwo i kruchość zrobi na nas równie ogromne wrażenie.



Wyspy
Trzy kultowe wyspy – Madagaskar, Borneo, Hawaje. Każda z nich to  zamknięty ekosystem, odcięty od kontynentu. Wyspy te, bogate w niezwykłe gatunki zwierząt, wyjątkową 
przyrodę i niepowtarzalną kulturę, są również jednymi z najbardziej kruchych miejsc na Ziemi. 



Ósemka na rajdzie: Sajgon
Cztery duety brytyjskich celebrytów dołączają do wyprawy klasycznymi samochodami przez Azję. Uczestnicy programu pochodzą z różnych środowisk. Noel Edmonds (legenda 
brytyjskiej telewizji) w towarzystwie żony poprowadzi klasycznego roadstera MGB GT, Martin Kemp (zespół Spandau Ballet) i Shirlie Kemp (wokalistka wspierająca Wham) pojadą 
Mini z 1972 roku, dziennikarka kulinarna Andi Oliver z córką będą podróżować Morris Minor z 1959 roku, a raperzy Tinchy Stryder i Jordan Stephens zasiądą za sterami kompaktowego 
auta produkcji Hillman Imp. Wyzwaniem dla par jest podróż z północnej Tajlandii, przez Kambodżę do Wietnamu. Przed nimi dzikie treny oraz wiele niespodzianek po drodze.



CHIRURDZY: NA KRAWĘDZI ŻYCIA
Program dokumentalny rejestrujący wymagającą pracę na oddziale chirurgicznym w Szpitalu Królowej Elżbiety w Birmingham. Chirurdzy w dramatycznej walce o ludzkie życie 
przekraczają granice własnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Widzowie śledzą najpoważniejsze zabiegi odbywające się na sali operacyjnej. Chirurg twarzowo-szczękowy 
Tim Martin jest prawdopodobnie pierwszym brytyjskim lekarzem, który operuje kobietę z wyjątkowo rzadkim schorzeniem. Przyglądamy się także próbie wykonania bardzo 
złożonej operacji usunięcia przełyku i przeszczepienia w jego miejsce żołądka. Śledzimy także proces wycinania trudno dostępnego nowotworu oraz walkę z czasem podczas akcji 
ratowania pacjentki z zagrażającym życiu.



Ziemia widziana z kosmosu
Wielkie migracje zwierząt, zmiany pór roku, pływy morskie – te odbywające się na Ziemi spektakularne zjawiska rejestrowane są przez znajdujące się w kosmosie kamery. 
Nowoczesne technologie umożliwiają obserwowanie życia na Ziemi z zupełnie nowej perspektywy, za ich pośrednictwem można wypatrzeć nawet pojedyncze zwierzęta i ludzi. 
Nasz program wykorzystuję te technologie, aby ukazać widzom świat z zupełnie nowej perspektywy. Obserwuj z nami zapierające dech w piersiach neony zorzy polarnej oraz 
wirujący błękit kwitnącego planktonu. Podążaj tropem poszukujących wody stad słoni i odkryj nowe kolonie pingwinów. Czy obserwacja zachodzących w niespotykanie szybkim 
tempie zmian na Ziemi zachęci nas do refleksji oraz większej troski o nasz wyjątkowy, ale również bardzo delikatny dom?



Sekrety kolei
Wiele najbardziej znanych linii kolejowych na świecie powstało w niespokojnych czasach. Ich historia nierozerwalnie łączy się z najmroczniejszymi epizodami w dziejach ludzkości. 
Wiele fascynujących opowieści zostało jednak zapomnianych, a ta seria ma na celu je przybliżyć. W sześciu odcinkach przedstawiamy intrygujące dzieje wybranych tras. Linia 
kolejowa Harz wykorzystywana była podczas drugiej wojny światowej do transportu tysięcy przymusowych pracowników z niemieckiego obozu koncentracyjnego Mittelbau Dora. 
Z kolei australijska linia kolejowa z Cains do miasteczka Karunda, która powstała w XIX wieku podczas miejscowej gorączki złota, to jeden z najbardziej ambitnych projektów 
inżynieryjnych na świecie.
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