


Polsat Viasat Nature nie jest zwykłym programem przyrodniczym. To kanał dla całej rodziny, gdzie natura pokazywana jest w całym swoim majestacie:
dzika, dziewicza i nieobliczalna. Widzowie znajdą tu najwyższej jakości programy, komentowane przez miłośników przyrody, którzy zarażają swoimi
pasjami i pokazują jak kochać nie tylko małe, domowe stworzenia, ale również te drapieżne i jadowite. Poznają też historie ludzi poświęcających swoje
życie ratowaniu zwierząt i ich naturalnego środowiska.

Polsat Viasat Nature



Oferta programowa
Życie: pierwsze kroki

Paul O'Grady: z miłości do psów

Supervet — na pomoc zwierzakom

100 najlepszych psów

Nasze ulubione psy

Tajemnica zorzy polarnej



Życie: pierwsze kroki
Patrick Aryee przedstawia nam całą plejadę uroczych, małych bohaterów, którzy
przechodzą pierwszy i najtrudniejszy test w życiu: już w pierwszych dniach mają
do pokonania wiele wyzwań i trudności.



Paul O'Grady: z miłości 
do psów
Na nasze ekrany wraca wielokrotnie nagradzany serial dokumentalny o londyńskim
schronisku dla psów i kotów w Battersea. Prezenterem jest Paul O'Grady, który
z ogromną dozą humoru i miłości przedstawi nam mieszkańców tego niezwykłego
miejsca.



Supervet — na pomoc 
zwierzakom
Klinika Fitzpatrick Refferals, to miejsce, gdzie przekracza się granice zwykłej
weterynarii i dotychyczasowych ludzkich możliwości i pozwala zwierzętom
odzyskać normalne, bezbolesne funkcjonowanie i dawną jakość życia.



100 najlepszych psów
Program oparty jest na wynikach największej w historii Wielkiej Brytanii ankiety
na temat psów. Poznamy naprawdę zaskakujące fakty na temat relacji między
psami a ludźmi.



Nasze ulubione psy
Film przedstawia najpopularniejsze rasy psów i ich mieszanki. Co sprawia,
że Brytyjczycy zachwycają się konkretną rasą psów? Jak przez lata zmieniały się ich
preferencje?



Tajemnica zorzy polarnej
Ten dokument to połączenie wspaniałych zdjęć, poruszającej grafiki komputerowej,
ciekawie przedstawionych badań naukowych i nowoczesnych technologii.
Jak nauka wyjaśnia zjawisko zorzy polarnej?
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