Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
Ismeretterjesztő filmek
Természet világa
101 házi kedvenc (2010)
Időtartam: 88 perc (Animal planet)

DVD 4098

A háziállat nem csak kutya vagy macska lehet. Családok milliói élnek együtt, szőrös, tollas,
pikkelyes barátaikkal. Ezek a szeretni való lények lehetnek kedves szörmókok, beszédesek és
elegánsak, kíváncsiak és ennivalóak. Némelyik a házban lustálkodik, mások a medencében
hűsölnek, míg van olyan is amelyik tornagyakorlatokkal múlatja óráit. Ismerd meg őket a
látványos képsorok és szakértőink segítségével. A film a számos hasznos információ mellett
önmagában is remek szórakozás.

101 házi kiscica (2008)
Időtartam: 87 perc (Animal planet)

DVD 4099

Kövesd szakértőinket, akik több mint 80 macskafajról mutatnak be furcsa és elképesztő tényeket.
Ismerd meg e csodálatos lények legizgalmasabb titkait, egyedi viselkedésüket, genetikus
történetüket és még sok más különleges információt. Számos macskafaj között találkozhatunk
perzsa, amerikai rövidszőrű, egyiptomi mau, sziámi, himalájai és a török angóra macskával is. A
film látványos és izgalmas képsorok mellett bemutatja a legnépszerűbb fajták adatait és
megismertet a világ leghíresebb macskáival is.

101 nagykutya 1-5. (2012)
Időtartam: 133 + 88 + 66 + 66 perc (Animal planet)

DVD 4100/1-5

Boston terrier, Bernáthegyi, Golden retriever, Beagle és a többiek... Kövesd szakértőinket, akik
több mint 200 kutyafajról mutatnak be furcsa és elképesztő tényeket. Ismerd meg e csodálatos
lények legizgalmasabb titkait, egyedi viselkedésüket, genetikus történetüket és még sok más
különleges információt. Számos kutyafaj között találkozatunk a bulldoggal, a vizslával, a német
juhásszal, a dán doggal, a dobermannal, a Shih Tzu-val és az Akitával is. A sorozat látványos és
izgalmas képsorok mellett bemutatja a legnépszerűbb fajták adatait és megismertet a világ
leghíresebb kutyáival is.

Afrikai macskák : a bátorság birodalm (2011)
Rend.: Keith Scholey, Alastair Fothergill
Időtartam: 86 perc (Disney nature)

DVD 4096

A Disneynature legújabb produkciója segítségével a Föld egyik legveszélyesebb területének
mélyére utazhatunk. A zord, vad vidéken két oroszláncsalád különleges kalandjait, az
otthonalapítás küzdelmeit kísérhetjük figyelemmel. Lélegzetelállító, magával ragadó HDképsorokon nézhetünk szembe a szavanna királyával, az oroszlánok világának szeretetteli,
humoros és vad pillanataival. Egyszer játék és barátság, máskor a fenséges hatalom gyakorlása:
százféle izgalom, csoda és kaland ez a film.

Állati építőmesterek (1996)
Időtartam: 47+35 perc (Igazi vadon élő állatok)

DVD 3239

Mindenütt jó, de a legjobb otthon. Különösen, ha magunk építhetjük fel a házunkat! Kukkantsunk
be néhány fura állati építménybe Bukfenc társaságában. Az állatok nem használnak
markológépet és dömpert, hanem beépített szerszámokkal dolgoznak: a hód fűrész helyett a
fogaival, a jegesmedve ásó helyett a karmaival, a harkály fúró helyett a csőrével munkálkodik.
Bukfenc a vándorlás mestereivel is útra kel: a hetedik érzékkel megáldott, végtelenül kitartó
gnúkkal és a tundrai hattyúkkal.

Állati szerelmek (2007)
Rend.: Laurent Charbonnier
Időtartam: 82 perc

DVD 2788

Az állatok számára a hódítás nem más, mint biológiai üzlet. Emellett gyengédség, ítélőképesség,
ravaszság, leleményesség, eltökéltség – egy állatnak ezekkel mind rendelkeznie kell, ha
magához szeretné édesgetni kiválasztottját. A film a világ négy sarkára röpít: többek között
Európába, Ausztráliába, Tanzániába, Kamerunba, Kanadába, a prérik és erdők mélyére.

Az állatvilág bajnokai - Téli játékok (2005)
Időtartam: 53 perc

DVD 368

Fent a magasban, hófödte hegycsúcsokon a Föld állatvilágának mindenféle teremtménye
gyülekezik, hogy összemérje az erejét és a tudását a világ legjobb sportolóival. A különböző téli
sportszámokban (lesiklás, gyorskorcsolya, jégkorong, sífutás, szánkózás) az emberek mindig
használnak valamilyen sporteszközt, míg az állatok pusztán saját testükre és bátorságukra
hagyatkoznak, csakúgy, mint a természetben. Például a repülő mókusnak nincsen szüksége
ugrósáncra a síugráshoz. Az új megméretésben a technika legújabb vívmányait hívják segítségül
a filmesek ahhoz, hogy kiderítsék, hogy az emberi leleményesség és technika, vagy pedig az
állatok lélegzetelállító stratégiái vezetnek győzelemre a hó és jég birodalmában.

Az állatvilág csodái 1. (2007)
Rend.: William Hicklin [et al.]
Időtartam: 92 perc

DVD 2284

Tart.: A művész elefánt; A halál hírnöke; A legokosabb oroszlánfóka; A zseniális
papagáj
Médium kutyák, művész vénával megáldott elefántok, zseni csimpánzok és beszélő delfinek.
Találkozz Hong-al, a különleges elefánttal! Ismerd meg Skamp-et, a kutyát, aki egy idősek
otthonában 58 ember halálát érezte meg előre! Döbbenj le, ahogy Rio, a fóka olyan
feladványokat old meg előtted, ami még a legtöbb felnőttnek is komoly fejtörést okozna! Itt lesz
velünk még Griffin, a papagáj, aki egy óvodás gyerek szintjén beszél és gondolkodik, Azy, a
gorilla, aki számitógép segítségével képes érzései átadására, Luna, a delfin, aki képes
megmondani gondozóinak, hogy éppen mit szeretne enni, valamint Ayumu, a csimpánz, akinek a
memóriája felülmúl bárkit és bármit a világon.

Az állatvilág csodái 2. (2007)
DVD 2280
Rend.: William Hicklin [et al.]
Időtartam: 69 perc
Tart.: A legnagyobb gorilla; A legkülönlegesebb delfin; A csimpánz
memóriája

Amazónia (2013)
Rend.: Thierry Ragobert
Időtartam: 83 perc

DVD 4504

Az Amazónia a Föld legnagyobb esőerdejének szívébe kalauzol minket, egy csodálatos családi-,
természet és egyben kalandfilm, az Amazonas esőerdejének szépségéről és sokszínűségéről. A
film főszereplője egy kapucinus majomkölyök, aki ketrecéből szabadulva, egy baleset nyomán
kikerül a dzsungelbe. Sai - aki fogságban született és nevelkedett - miután lezuhan a repülő,
amellyel szállították, egyedül találja magát a buja őserdőben. Egy rendkívüli kaland hőseként
találkozik az erdő lakóival, szembesül a veszélyekkel és a csodálatos, néha mérgező
növényzettel. Félelmetes ragadozókkal és az Amazonas dagályával is szembenézve kezdi meg
hosszú utazását, miközben megtapasztalja, hogy az egyedüli reménye, ha otthonra lel társai
között.

Ausztrália csodái (1993)
Időtartam: 42+34 perc (Igazi vadon élő állatok)

DVD 3231

Utazzunk el Ausztráliába Bukfenccel, a National Geographic bolyongó földgolyójával, akitől
megtudhatják a gyerekek, miért olyan különösek az ott élő állatok. Nem hisznek majd a
szemüknek, hogy az ugráló kenguruktól az evezgető kacsacsőrű emlősökön át a bájos koalákig
mennyi érdekes állat otthona ez a szigetország. Egy olyan csokrot nyújtunk át ezekből a kedves,
néhol fura állatokból, amelyet a világ legjobb állatfilmesei állítottak össze.

Ázsiai kalandok (1994)
Időtartam: 41+36 perc (Igazi vadon élő állatok)

DVD 3238

Ugorj fel a repülő szőnyegre Bukfenc, a National Geographic bolyongó földgolyója mellé, és irány
Ázsia! A keleti félgömbön elterülő földrész a legnagyobb az öt kontinens közül, így aztán nem
csoda, hogy annyi érdekes és izgalmas lény él rajta. Találkozhatsz aranyos óriáspandákkal DélKínában, szőrmók orangutánokkal Borneo szigetén, hatalmas ördögrájákkal a Vörös-tengerben
és elefántcsaládokkal Indiában. Énekek és varázslatos dallamok mesélik el az ősi földrész
történetét; az Ázsiai kalandok a titkok és legendák csodás világába repít téged!

Bálnák és delfinek; Dinoszauruszok (2007)
Rend.: Birgit Dörr, Katrin Etzold
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda)

DVD 2143

A tengeri emlősök viselkedéséről, életmódjuk kevésbé ismert sajátosságáról mesél a lemez a
gyerekek számára. Föltárul a bálnák és delfinek számos jellegzetessége: hogyan úsznak, mivel
táplálkoznak, miként képesek az ámbráscetek rendkívül mélyre és hosszú időre lemerülni, miért
fúj a bálna szökőkutat a levegőbe?

Blackfish : egy kardszárnyú delfin története (2013) - feliratos
Rend.: Gabriela Cowperthwaite
Időtartam: 80 perc

DVD 4028

Egy gyilkos bálnáról mesél a BLACKFISH, amely azt mutatja meg, hogy áll bosszút a természet,
ha tűréshatára szélére kényszerítik. A film Tilikumról, a mutatványokra betanított orkáról szól,
amely fogságban töltött évei során több embert is megölt. A rendező sokkoló felvételek és
érzelemmel teli interjúk segítségével mutatja be a delfin emberi reakcióktól sem mentes
természetét, fogva tartásának kegyetlen körülményeit, azon trénerek életét, akik odavesztek az
évek során, és azt a feszültséget, melyet az események felett szemet hunyó vízipark-vállalat
nyomása jelentett. A film arra szólít fel minket, hogy gondolkodjunk el azon, milyen kapcsolatban
is állunk a természettel, és bemutatja, milyen keveset is tudunk ezekről az intelligens és rendkívül
érzékeny emlősökről.

A bolygók és az űrkutatás; Vulkánok (2007)
Rend.: Gilda Losing, Birgit Dörr, Nadya Nasser, Melanie Yankers
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda)

DVD 2144

A bolygók és az űrkutatás című filmből a gyerekek olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint:
Hogyan lehet valakiből űrhajós? Mi is a naprendszer tulajdonképpen? Mi a Nap szerepe a Föld
létezésében? Hol helyezkedik el bolygónk pontosan? A korongról megtekinthető második
rövidfilmből a vulkánokról tudhatunk meg alapvető információkat. Tájékozódhatunk letrejöttükről,
működésükről - külön kitérve természetesen a kitörés látványos folyamatára -, kiderül, mi is az a
láva és a magma, valamint értesülhetünk arról, hogy mi is történhetett feltételezhetően
Pompeinél, és hogy előre jelezhető-e a földrengések.

Bolygónk, a Föld. Ahogy még sohasem láttuk (2006)
Rend.: Alastair Fothergill
Közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 831 perc

DVD 1145/1-7

Tart.: Sarkvidéktől sarkvidékig; Hegyvidékek; Édesvizek; Barlangok; Sivatagok; Sarkvidékek;
Síkvidékek; Esőerdők; Sekély tengerek; Lombhullató erdők; Mély óceánok; Bolygónk, a Föld – A
jövő: Állatfajok a kipusztulás szélén; Érintetlen területek; Összhangban a természettel
A BBC négy év alatt leforgatott, óriás költségvetésű, 14 részes sorozata kitágította a
természetfilmekről alkotott fogalmaink határait. A sorozat káprázatos utazásra visz a változó
évszakokon át, a túlélésért vívott napi küzdelem bemutatásával Földünk legkülönlegesebb
élőhelyeire, a legmagasabb hegycsúcsoktól kezdve a legmélyebb tengerfenékig.

Charles Darwin és az élet fája (2008)
Írta és bemutatja: David Attenborough
Időtartam: 60+53 perc

DVD 3442

Ez a speciális dokumentumfilm Charles Darwin születésének 200. évfordulója alkalmából készült,
méltó emléket állítva a 150 éve publikált A fajok eredete c. Darwin műnek is. Darwin nagyszerű
meglátása, mely szerint az élet fejlődését folyamatosan a természetes szelekció alakítja,
Attenborough minden filmjének sarokkövévé vált. Ezúttal egy olyan, egészen személyes utazásra
invitál minket, amely reflektál saját életére és az útra, melyet bejárt, hogy megérthesse Darwin
teóriáját. Darwin otthonából indulva, és felvázolva a Beagle emlékezetes útját. Egyben egészen
új és lenyűgöző felvételeket láthatunk, melyek az állatok viselkedését elemezve igazolják Darwin
munkáját.

Cimborák hegyen-völgyön (1960)
Rend.: Homoki-Nagy István
Időtartam: 92 perc

DVD 2477

Nimród a héja, Fickó, a vizsla, Pletyka, a tacskó régi jó barátok. Zsákmányt keresnek és elvesztik
gazdájukat. Kaland kalandot követ, az éhség végül mégis visszavezeti a cimborákat az emberek
közé. A Cimborák első részének főszereplői mellett itt más állatok is megjelennek, többek között
hiúz, vadmacska, mókus, mosómedve és egy afrikai gepárd. Lényegesen nagyobb szerepet kap
az ember és az első rész reális történetéhez képest itt az idomítás csodája kerül előtérbe.

Cimborák nádi szélben (1958)
Rend.: Homoki-Nagy István
Időtartam: 74 perc

DVD 2476

Fickót, az aranyszínű vizslát, Pletykát, a kis nősténytacskót és Nimródot, a villogó tekintetű
vadászhéját - akik kicsi koruk óta együtt nevelkedtek - útnak indítják repülőpostával a Vadászati
Világkiállításra. Az állatok azonban egy ismeretlen mocsár kellős közepére érkeznek meg, ahol
sok kalandot élnek át.

A Csendes-óceán: a mélység titkai (2007)
Rend.: Lucy Meadows
Időtartam: 156 perc

DVD 2170

Minden idők legambiciózusabb vízalatti expedíciójában tapasztalt búvárokból és
tengerbiológusokból álló, 30 fős csapat kel útra a tengerek mélyére, hogy felfedezze az
ismeretlent és soha nem látott, káprázatos vízalatti felvételeket csináljon erről a titokzatos
világról. Több mint 2000 kilométert utazva a tudósok bejárták Mikronézia szigetvilágát és
megcsinálták azt, ami előttük még tévés stábnak nem sikerült. A mélységben új
barlangrendszereket és fajokat fedeztek fel, amelyeket filmre véve most először mutatnak meg a
nagyközönségnek ebben a káprázatos természetfilmben.

Csodálatos Észak-Amerika (1994)
Időtartam: 49+37 (Igazi vadon élő állatok)

DVD 3237

Bukfenc ezúttal Észak-Amerika tájaira kalauzolja a kicsiket. Figyeljük meg a jegesmedvék és
fehér farkasok túlélésért folytatott küzdelmét az északi hómezőkön, az aligátorok csevegését a
déli mocsarakban és a mókusok csörgőkígyóval vívott csatáját a vadnyugaton! Megtudjuk, mit
keresnek a mosómedvék a forgalmas nagyvárosi utcákon, s beugrunk Hódító Hódékhoz egy
meghitt családi kabaréra. A National Geographic szemfüles filmesei kilesték medvemamát, amint
bocsaival beköltözött egy lakóház tornácára.

Darwin titkos feljegyzései (2008)
Rend.: Geoff Luck
Időtartam: 57 perc

DVD 3346

Megdöbbentő légi, víz alatti és vadvilági felvételeken keresztül az evolúcióbiológus Armand Leroi
elvezet minket egy felejthetetlen utazásra Földünk egyik legvadabb tájára. Újra átélhetjük azokat
a kalandokat, és megismerhetjük azokat a bizonyítékokat, amelyek Darwin forradalmi munkáját,
A fajok eredetét ösztönözték. Darwin naplóját és jegyzeteit használva Armand megvizsgálja
Galápagost, hogy felderítse a feledésbe merült tengerpartokat, és szemtanúja legyen olyan
különleges teremtményeknek, kövületeknek és helyszíneknek, amelyek felülmúlták a fiatal
természettudós képzeletét. És megváltoztatták a világot… örökre.

Dinoszauruszok és más furcsa lények (1995)
Időtartam: 47+29 perc. (Igazi vadon élő állatok)

DVD 3236

Készüljünk fel, hogy Bukfenc társaságában most találkozni fogunk a világ legelképesztőbb
lényeivel. Induljunk kalandos időutazásra a robogó raptorok és a termetes Tyrannosaurus rex-ek
közé abba a korba, amikor még dinoszauruszok uralták a Földet! De vigyázat, a dinoszauruszok
hüllő rokonai ─ az aligátorok, gyíkok és kígyók ─ ma is közöttünk élnek! Ezen kívül egy csomó
más kúszó-mászóval ─ pókkal, hangyával és bogárral ─ is találkozunk.

Dinoszauruszok támadása (2003)
Rend.: Chris Lent
Időtartam: 52 perc (Planet history)

DVD 875

60 évvel ezelőtt Roland T. Bird paleontológus egy Texas állambeli folyómederben megtalálta a
legnagyobb megkövesedett dinoszaurusz-lábnyomokat. A nyomok elhelyezkedése hatalmas
csatára utalt, amely két óriási ragadozó között zajlott le. Akkoriban senki sem hitt a tudósnak, aki
1978-ban úgy halt meg, hogy elmélete nem nyert bizonyítást. Most viszont a számítógépes
technológiának köszönhetően pár „dinoszaurusz-detektív” a múlt titkainak nyomába indul. A film
új tényeket mutat be a dinoszauruszok mozgásáról, biomechanikájáról, sőt látásáról is, de
legfőképp megismerhetjük harcmodorukat, vadásztechnikájukat.

Elefántkalandok (1994)
Időtartam: 52 perc

DVD 3347

A National Geographic filmje az utolsó szabadon kószáló afrikai elefántok időtlen utazását
örökítette meg az észak-botswanai bozótosban. Az elefántok családi élete, kommunikációs és
együttműködési képessége nagyban hasonlít az emberekéhez. Fennmaradásuk szempontjából
ez legalább annyira fontos, mint a táplálék és a víz, amelyek szüntelen keresésével töltik életük
nagy részét. Láthatjuk egy elárvult elefántbébi örökbefogadását, egy fuldokló kiselefánt
összehangolt kimentését és az elpusztult társukat sirató elefántbikákat. Egy fiatal elefánt és egy
csapat oroszlán csaknem tragikusan végződő találkozásának is szemtanúi lehetünk ebben a
megdöbbentő erejű dokumentumfilmben.

Az élet 1. (2009)
Rend.: Simon Blakeney [et al.]
Időtartam: 177 perc
Tart.: Az élet kihívásai; Hüllők és kétéltűek; Emlősök

DVD 3096

Több mint 4 évnyi munka és 3000 forgatási nap után, bejárva a világ összes kontinensét és
legeldugottabb kis zugát végre elkészült a természetfilmek új generációját képviselő remekmű:
"Az élet", David Attenborough új filmje. Fedezd fel a földi élet sokszínűségét és azokat a
bámulatosan különleges taktikákat amiket az állatok kifejlesztettek az életben maradásukhoz.
Nézd meg azt ahogy a föld különféle élőlényei megvívják harcukat a túlélésért, mind a
környezetükkel, mind a ragadozókkal, végsőkig feszítve közben fizikai és szellemi határaikat.

Az élet 2. (2009)
Rend.: Simon Blakeney [et al.]
Időtartam: 177 perc
Tart.: Halak, madarak

DVD 3097

Az élet 3. (2009)
Rend.: Simon Blakeney [et al.]
Időtartam: 177 perc (BBC earth)
Tart.: Rovarok ; Vadászok és prédák

DVD 4796

Az élet 4. (2009)
Rend.: Simon Blakeney [et al.]
Időtartam: 176 perc (BBC earth)
Tart.: A mélység teremtményei ; Növények ; Főemlősök

DVD 4797

Élet a fagyban 1. (1993)
DVD 4101
Rend.: Alastair Fothergill
Közreműk.: David Attenborough. Időtartam: 88 perc (BBC earth)
Tart.: A bőkezű tenger; Beköszönt a tavasz; Verseny a szaporodásért
Az Európánál és Ausztráliánál is nagyobb Antarktisz, világunk leghidegebb, legelhagyatottabb
kontinense. Földünk szárazföldi összterületének mintegy 9%-át alkotja az Antarktisz. A kontinens
98%-át jég fedi. Ez a világ leghatalmasabb jégtakarója, melynek vastagsága helyenként elérheti a
4,8 km-t is. Mégis, ez a vidék a bölcsője a teljes fókapopuláció felének. De mintegy 360 millió
tengeri madár, több millió pingvin, és több ezer bálna is otthonának tudhatja ezt a zord vidéket.
David Attenborough 14 hónapon keresztül, gyakran mínusz 60 fokban, mindent elsöprő szél és
jégvihar kíséretében örökítette meg az Antarktisz világát, ezt a hideg, zord, magányos és mégis
szemkápráztatóan, szinte fájdalmasan gyönyörű táját a Földnek.

Élet a fagyban 2. (1993)
DVD 5594
Rend.: Alastair Fothergill
Közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 88 perc (BBC Earth)
Tart.: Az ajtó bezárul; Mélyhűtőben; Lábnyomok a hóban

Élet az anyaméhben: állatvilág (2006)
Rend: Yavar Abbas. Időtartam: 94 perc

DVD 3348

A National Geographic ÉLET AZ ANYAMÉHBEN sorozatának ÁLLATVILÁG című filmje
különlegességszámba megy. Úgy mutatja be az állatok vemhességét, ahogyan az eddig nem volt
lehetséges. Korszerű vizuális effektek, számítógépes grafika és négydimenziós ultrahang
felvételek engednek betekintést a fejlődő állatembriók különleges világába. A páratlan képsorok
lehetőséget nyújtanak, hogy már születésük előtt figyelemmel kísérhessük, miként növekszik egy
delfin-, egy elefánt- és egy kutyaembrió az anyja méhében. A National Geographic először fedi fel
előttünk az állatok embrionális fejlődésének titkait, és segít megfejteni a természet egyik
legnagyszerűbb – a fogantatástól a születésig tartó – “utazásának” rejtélyeit.

Élet kerestetik. Szélsőséges világegyetem 2. (2009)
Időtartam: 53 perc

DVD 3272

Vajon egyedül vagyunk az univerzumban, vagy léteznek hozzánk hasonló lények egy ismeretlen
égitesten? Gondolkodott már azon, milyen lehet a földön kívüli élet, ha létezik, és milyen
következményekkel járna, ha kapcsolatba lépnénk egy idegen közösséggel? E kérdések már
évezredek óta foglalkoztatják az emberiséget, és most közelebb vagyunk a megválaszolásukhoz,
mint valaha. A film azokat a hihetetlen felfedezéseket és technológai újításokat tárja elénk,
amelyek segítségével a tudósok az élet eddig ismeretlen formáit és színtereit kutatják – a Földön
és azon kívül.

Élet a növények között (2005)
Írta, közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 245 perc

DVD 620/1-2

Nyissák meg szemüket és lelküket a gerinctelen állatok különös, vad és meglepően szép világa
előtt. Kísérjék el David Attenborough-t úttörő jelentőségű felfedezőútján, mely egy lenyűgöző
miniatűr univerzumba vezet, egy olyan világba, mely szabad szemmel nem igazán látható, mégis
mindenütt körülvesz minket. Nemcsak bogarak, de egzotikus kabócák, neon fényű hernyók,
selymes hálót szövögető pókok és denevérevő százlabúak is megjelennek a szemünk előtt - nem
is beszélve az egyéb életformák elképesztő viselkedéséről. A filmesek munkáját magas technikai
színvonalú kamerák és számítógépek segítették, lehetővé téve, hogy ezt a csodálatosan
megszervezett minivilágot a lakói szemszögéből mutassák be.

Élet hidegvérrel. A földkerekség legöregebb lakói (2007)
DVD 1367/1-2
Rend.: Scott Alexander
Közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 147 + 98 perc
Tart.: A hidegvérű igazság; A szárazföld meghódítói; A sivatagok sárkányai;
Kifinomult kígyók; Páncélos óriások
A kétéltűek és a hüllők a legsikeresebb élőlények, melyeket a föld valaha a hátán hordott. Közel
200 millió éve uralják a világot, és több mint 14.000 fajuk létezik. Honnan származnak ezek az ősi
állatok, és mi sikerük titka? A hidegvérűek élete stábja az Antarktiszt leszámítva bolygónk szinte
valamennyi pontját bejárta, hogy választ adjon e kérdésekre, és a legmodernebb technológiát
használva bevezessen e rendkívüli állatok rejtélyes világába.

Az első édenkert. Az emberiség bölcsője (1987)
Rend.: David Attenborough.
Időtartam: 4 x 55 perc

DVD 1366/1-2

Tart.: Az éden születése; Járomba hajtott istenek; A háború pusztításai; Idegenek az édenben
David Attenborough ezúttal a Mediterráneum vidékét járja körül, hogy bemutassa a nyugati
civilizáció szülőhelyének történelmét, festői tájait, gazdag flóráját és faunáját. Az út a legkorábbi
emberi településektől a mai modern városokig; Észak-Afrika sivatagjaitól a dél-európai
erdőségekig ível, és az emberiség és a természet változó kapcsolatának csodálatos történetét
meséli el. A következő kérdésekre próbál választ találni. Milyen hatást gyakorolt a régióra az első
törzsek letelepedése? Hogyan lettek az állatistenekből haszonállatok? Hogyan alakult át a
földművelés és a növénytermesztés a civilizációk során?

Elsüllyedt világok, eltűnt életek nyomában (1989)
DVD 1516
Rend.: Mike Salisbury, Neil Nightingale
Közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 160 perc
Tart.: Csodák a kőzetekben; Az életre keltett csontváz; Dinoszauruszok;
Kivételes lelőhelyek
Vajon tudott repülni a kisebb repülőgép méretű őshüllő, a Pterodactylus? Hogyan nőhetett az ősi
százlábú hat láb hosszúra? Hogy maradhattak meg borostyánba zárva 50 millió évvel ezelőtt élt
rovarok? Mindezekre és további hasonló kérdésekre ad választ a neves természettudós az
őskövületeket elemezve. David Attenborough végigjárja a világ legnevesebb fosszília-lelőhelyeit,
és bemutatja a történelem előtti idők élővilágát.

Az emberiség bolygója 1. (2012)
DVD 5593/1
Közreműködik: John Hurt
Időtartam: 100 perc
Tart.: Óceánok – a kék mélység titkai; Sivatagok – élet a kemencében
A BOLYGÓNK A FÖLD és AZ ÉLET című filmek legjobb hagyományait követve, ez a nagyszabású 8 részes
sorozat, lélegzetelállító tiszteletadás az emberiség és a természet csodálatos, összetett, egymásba fonódó és
gyakran kihívásokkal teli kapcsolata előtt. A fagyos északi sarktól, a párás esőerdőkön át, a végtelen óceánok
apró szigeteitől a kopár sivatagokig, az emberek meglepő és csodálatos módjait találták meg, hogy
alkalmazkodjanak és túléljenek a legkíméletlenebb környezetben is. Az emberiség hatalmas bátorsággal,
leleményességgel tanulta meg, hogy hogyan élhet együtt és hogyan hasznosíthatja a környezetében élő más
lényeket. A sorozat 80 egymásba fonódó és inspiráló történeten keresztül mutatja be, hogy az egyes
élőhelyeken az emberek milyen elképesztő megoldások segítségével győzik le vagy fordítják szolgálatukba
akár a természet legvadabb erőit is.

Az emberiség bolygója 2. (2012)
DVD 5593/2
Közreműködik: John Hurt
Időtartam: 100 perc
Tart.: Északi-sark – élet a fagyasztóban; Trópusi esőerdők – a fák népe

Az emberiség bolygója 3. (2012)
DVD 5593/3
Közreműködik: John Hurt
Időtartam: 98 perc
Tart.: Hegyek – élet a hegyi levegőn; Füves puszták – a földben gyökerező
erő

Az emberiség bolygója 4. (2012)
DVD 5593/4
Közreműködik: John Hurt
Időtartam: 98 perc (BBC Earth)
Tart.: A folyók – barát és ellenség; Városok – túlélés a nagyvárosi
rengetegben

Az emlősök élete (2002)
DVD 619/1-4
Írta, közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 10x50 perc
A hazánkban is híres angol televíziós személyiség, David Attenborough az élővilág
legváltozatosabb csoportját mutatja be Az emlősök élete című tíz részes sorozatában. A nézők
végigkísérhetik a filmekben szereplő közel négyezer emlősfaj történetét, akik túlélték a
dinoszauruszokat, majd meghódították Földünk legtávolabbi pontjait is, legyen az a legszárazabb
sivatag, egy nedves és forró kontinens vagy az örök jég birodalma. Hogyan sikerülhetett mindez?
Az egyes fajok az élelmiszerszerzésre legalkalmasabb fejlődési irányt követték; így a mozgás, a
szaporodás és a szocializáció terén is figyelemreméltó hatékonysággal találkozunk.

Évszakok (2015)
Rend.: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Időtartam: 97 perc

DVD 5099

Amikor befejeződött az utolsó jégkorszak, egy nyolcvanezer évig tartó télnek szakadt vége
Európa nagy részén. A jég elvonulása után újra elkezdődött az évszakok váltakozása. A
kontinenst hamarosan sűrű, élettel teli erdőségek borították be, amelyekben a vadállatok számos
fajtája jelent meg. Az Évszakok a bölények, a farkasok, a hiúzok, medvék és a többi európai
vadállat története, ahogy próbálnak alkalmazkodni és túlélni, dacolva a klímaváltozással és a
magának egyre nagyobb területet kiszakító emberrel. A film egyszerre tesz fel kérdéseket az
emberi civilizáció és az állatok békés egymás mellett élésének lehetőségéről és válik minden idők
egyik leglátványosabb természetfilmjévé, a rendezőpáros kompromisszumot nem ismerő
alkotómódszereinek és a külön a filmhez fejlesztett speciális drónkameráknak köszönhetően.
Az Évszakok azt a világot mutatja be, amelyben élünk – ám egészen biztosan úgy, ahogy még
soha nem láthattuk.

A fagy birodalma 1. (1996)
Közreműködik: David Attenborough
Időtartam: 96 perc (BBC Earth)
Tart.: Utazás a sarkvidékekre; Tavasz

DVD 5592/1

Indulj velünk egy lélegzetállító utazásra a sarkvidékekre, olyan tájakra ahova az emberiség
legnagyobb része soha nem juthat el. A BBC egyedülálló sorozata, a filmes technika legújabb
vívmányait felhasználva döbbenetes képsorokon mutatja be Földünk legvadabb területének
szépségét, mindent elsöprő erejét, különleges állatvilágát és a túlélésért folytatott végtelen
küzdelmet, a felszínen és a tenger mélyén.

A fagy birodalma 2. (1996)
Közreműködik: David Attenborough
Időtartam: 96 perc (BBC Earth)
Tart.: Nyár; Ősz

A fagy birodalma 3. (1996)
Közreműködik: David Attenborough
Időtartam: 96 perc (BBC Earth)
Tart.: Tél; Az utolsó határvidék

Forró ebek, hűvös cicák (1995)
Időtartam: 47+34 perc (Igazi vadon élő állatok)

DVD 5592/2

DVD 5592/3

DVD 3235

Cicusunk a lelke mélyén valódi tigris, Bodriban pedig farkasvér buzog! Legalábbis Bukfenc
szerint. Szélsebes világ körüli száguldása során bebizonyítja, hogy szelíd házi kedvenceinknek
bizony vad rokonai vannak. Bukfenc, miközben dél-amerikai jaguároknál, afrikai hiénakutyáknál
és oroszlánoknál, észak-amerikai pumáknál és prérifarkasoknál vendégeskedik, ráébred, hogy
minden macska és kutya vérbeli ragadozó. Bámulatos filmkockák és zenés videoklipek mossák
össze a vadat a szelíddel, és mutatják meg Sajó kutya és Frici cica igazi arcát. Ha egyszer
elgondolkodtál már azon, hogy a kutyák miért kutyaütők mind egy szálig, és a macskákba olykor
mitől bújik bele az ördög, akkor a FORRÓ EBEK, HŰVÖS CICÁK a Te filmed!

A Föld bolygó belsejében (2009)
Rend.: Martin Williams
Időtartam: 89 perc

DVD 3440

E magával ragadó sorozat kivételes lehetőséget nyújt nézőinek: bolygónk csodálatos részeit tárja
fel egy olyan utazás során, mely örökre emlékezetes marad. Lenyűgöző képsorok mutatják be a
több ezer mérföldes, hozzáférhetetlen szikla és fém világát, a kiégett hőforrásokat, a
megsemmisítő erejű nyomást a felszín alatt. Utazásunk a felszín fölött indul egy kb. 30 km-es
szabadeséssel, hogy leérkezvén úgy láthassuk a Földet, akár a hagymát, melynek rétegeit
lebontva magyarázatot kapunk a bolygónkat működtető, bonyolult és törékeny rendszerre.
Mélyebbre jutván e rétegek között, választ kaphatunk arra is, hogyan élhetünk a sugárzás mellett,
s hogy fest a Föld középpontja gravitáció nélkül.

Gabon: a természet győzelme (2006)
Időtartam: 58 perc

DVD 3351

A rengeteg érintetlen élőhellyel rendelkező Gabon lehet sok afrikai faj utolsó reménysége: az
erdei elefántoktól a síkvidéki gorillákon és a vízilovakon át a madrillokig mind itt fordulnak elő a
legnagyobb egyedszámban. A paradicsomi állapotok fennmaradása azonban a szomszédos
országokban dúló háborúk és a természet könyörtelen kizsákmányolása miatt veszélybe került.
Szerencsére akad egy csoport, amelynek tagjai Gabon természeti kincseinek megóvására tették
fel az életüket, és Afrikában egyedülállóan egy összesen két és félmillió hektáros nemzetiparkhálózatot hoztak létre. A National Geographic által készített lélegzetelállító képsorokon keresztül
most mi is szemtanúi lehetünk az ostromlott Édenkert megmentéséért vívott elszánt
küzdelmüknek.

Galápagos-szigetek : a sárkányok földje (1998)
Időtartam: 57 perc

DVD 3352

Földünkön, a távoli Galápagos-szigeteken még mindig élnek sárkánygyíkok. Ez az egyetlen hely,
ahol a leguánok ─ ezek a különös, ősi hüllők ─ a szárazföldön és a tengerben egyaránt otthonra
leltek. Legyünk szemtanúi egy varacskosfejű gyík kalandos útjának, amely során egy működő
tűzhányó kráterét keresi fel, hogy ott rakja le tojásait. Merüljünk a Csendes-óceán vizébe az
élelemkereső tengeri gyíkok, éhes pelikánok, pingvinek és delfinek közé. Ehhez számos
ragadozó ─ mint a settenkedő Galápagos-sikló és a villámgyors Galápagos-héja ─ eszén kell
túljárnunk. Ezeken a vulkanikus eredetű szigeteken Földünk egyedülálló állataival és viselkedési
formáikkal találkozhatunk. Csodálkozzunk el együtt a páratlan túlélési stratégiákon, melyek csakis
a világ egyik utolsó menedékhelyén alakultak ki.

A gorilla (2001)
DVD 2201
Rend.: Gavin Thurston
Narrátor: David Attenborough. Időtartam: 49 perc (BBC vadvilág sorozat)
Az utóbbi pár évben a zoológusok furcsa jelenségre lettek figyelmesek Közép Afrikában:
barátságos gorillákat találtak. Egy ember által érintetlen helyen, Mbeli Bai-ban a gorillák
rendszeresen összegyűlnek élelmet és vizet keresni, de emellett szokatlan társasági életet is
élnek, ami korábban egyáltalán nem volt jellemző rájuk. A viselkedésük arra késztette a
biológusokat, hogy újraírják a tankönyveket erről a csodás fajról. Ebben a különleges filmben több
éven át követhetjük nyomon egy gorillacsoport életét, olyan intim közelségbe kerülve velük,
amilyenre még eddig soha nem volt példa.

A Grand Canyon (2008)
Időtartam: 111 perc

DVD 3255

Az űrből is látható kevés természeti képződmény egyike, a világörökség része. Amerika
legnépszerűbb nemzeti parkját évente ötmilliónál is többen keresik fel. Azonban a náluk
egymilliószor nagyobb szakadék peremén állva a látogatók a Grand Canyon köveinek, vizeinek
és állatvilágának csak a töredékét pillanthatják meg. Világunk egyik legeslegnagyobb csodájának
alig 2 százalékán – 12 hektáron – jár több-kevesebb rendszerességgel ember, távolabban fekvő
részei azonban szinte feltáratlanok. A tudomány igen kevéssé ismeri a kanyon állat- és
növényvilágát vagy akár a kialakulásának körülményeit és idejét. Most különleges expedíció indul
a nagy ismeretlenbe, hogy teljes – 446 kilométeres – hosszában bemutassa a Grand Canyont.

A grizzly (2001)
DVD 2202
Narrátor: David Attenborough. Időtartam: 49 perc (BBC vadvilág sorozat)
Kevés állat képes felvenni a versenyt az észak-amerikai grizzly-vel. Intelligenciája, ereje és
találékonysága teszi különlegessé az állatok között. Képes alkalmazkodni a környezetének
extrém változásaihoz, átvészelni forró nyarakat vagy túlélni dermesztő teleket. Hatalmas teste
roppant erős: megöli a nála 100-150 kilóval nehezebb bölényt, majd hosszú kilométereken át
hurcolja biztonságos helyre a tetemet. Ugyanakkor nagyon gyors is: sík terepen, rövid távon az
50 km/h sebességet is eléri. 50-100 méteres szakaszon még egy vágtázó lóval is felveszi a
versenyt, így többnyire el tudja kapni a menekülő zsákmányt.

A gyilkos bálna (2003)
DVD 2203
Narrátor: David Attenborough. Időtartam: 49 perc (BBC vadvilág sorozat)
Bár a neve azt sugallhatja, hogy csak egy kegyetlen gyilkológép, ám az igazság az, hogy a
gyilkos bálna egy meglepően kifinomult és intelligens lény. Uralja az óceánokat az Északi-sarktól,
egészen a trópusokig. A leggyorsabban úszó tengeri emlősök közé tartozik, sebessége elérheti
az óránkénti 50 km-t is. A gyilkos bálnák, vagy más néven kardszárnyú delfinek, hanghullámokat
bocsátanak ki, majd a visszaverődő hang alapján tájékozódnak és találják meg zsákmányukat is.
Képesek azonos nagyságú, de különböző fajú halakat is megkülönböztetni. Egymás közötti
kommunikációjuk során többféle hangjelet is kibocsátanak.

Gyöngyvirágtól lombhullásik (1953)
Rend.: Homoki Nagy István
Időtartam: 83 perc

DVD 90

A magyar természetfilmes műfaj egyik legnagyobb alkotója, a rendező-operatőr Homoki Nagy
István. Több éves, kitartó munkájának eredménye a generációk számára meghatározó élményt
jelentő Gyöngyvirágtól lombhullásig, amely bemutatja a Szekszárd és Baja között elterülő
hatalmas Gemenci természetvédelmi területen megtalálható madarak, kis- és nagyvadak életét,
valamint a Dunántúl változatos növényvilágának egységét. A híres Duna-part melletti gemenci
erdő beláthatatlan zöld fái, évszázados mocsári tölgyei és fűzfaóriásai tűnnek fel a szemünk előtt.

Hatodik érzék az állatvilágban 1. (1988)
Narrátor: Andrew Sachs. Időtartam: 89 perc
Tart.: A hatodik érzék; A látás, Szuper szaglás

DVD 2189

A film bemutatja az érzékszervekkel rendelkező állatvilág legnagyobb és legfejlettebb képviselőit
elképesztő képességeket fedve fel a nézők előtt. Ez a sorozat megdönt minden prekoncepciót és
bebizonyítja, hogy érzékelés szempontjából van még mit fejlődni az embereknek az állatokhoz
képest. Az öt fő érzékszerv sokkal jobban kifejlődött az állatoknál mint az embereknél. A film
nagyító alá veszi az állatok elektromos és mágneses érzékelését, valamint megvizsgálja azokat a
különleges képességeket aminek segítségével az élőlények megérzik az évszakok vagy az
időjárás változásait.

Hatodik érzék az állatvilágban 2. (1988)
Narrátor: Andrew Sachs. Időtartam: 88 perc
Tart.: A hallás; Az érzékelés fejlődése; Az idő érzékelése

DVD 2159

Időzített bombák. Szélsőséges világegyetem 3. (2009)
Időtartam: 94 perc

DVD 3273

Az ember talán semmitől se retteg annyira, mint a bolygónk története folyamán már
tömegkatasztrófákat előidéző földrengésektől és vulkánkitörésektől. A Föld azonban e tekintetben
nincs egyedül, számos bolygó, hold és csillag élt már át – ismereteink szerint az általunk
megtapasztaltnál ezerszer pusztítóbb – apokaliptikus eseményeket. Ezek alapján a tudósok a
legrosszabbat se zárják ki: hogy egy napon a Föld is balsorsú égi társai sorsára juthat, s ez
esetben a legátfogóbb és legelőrelátóbb óvintézkedések is eredménytelennek bizonyulhatnak
majd…

Intelligens cápák (2003)
DVD 2171
Narrátor: David Attenborough. Időtartam: 49 perc (BBC vadvilág sorozat)
A következő órában Te magad is cápává fogsz válni...Robotcápának álcázva, lehetőség nyílt
olyan közel kerülni a nagy fehér cápákhoz, amilyen közel még egy búvár sem merészkedhetett
korábban. Bepillanthatunk ennek a hatalmas ragadozónak a elméjébe, megtudhatjuk, hogy
milyen cápaként gondolkodni, cselekedni, sőt még azt is, hogy milyen lehet cápaként megölni az
áldozatunkat. Együtt úszkálhatunk a legnagyobb, legveszélyesebb és leggyilkosabb cápával,
illetve megfigyelhetjük természetes élőhelyén anélkül, hogy életveszélyes helyzetekbe sodornánk
magunkat. Ennek a rendkívüli gépezetnek köszönhetően a nagy fehér cápáról hihetetlen
minőségű felvételek készültek, amiről most végre a nagyközönség is meggyőződhet.

Az ismeretlen Dian Fossey (1998)
Rend.: Jane-Marie Franklyn
Időtartam: 61 perc

DVD 3261

Dian élete a páratlan eltökéltség és bátorság meséje, melyet a "Gorillák a ködben" c. filmben
vittek vászonra, és amelyet egy környezeti katasztrófa és tragikus meggyilkolása árnyékolt be.
Dian a törékenység és a keménység különös egyvelege volt. Lángoló szenvedélye már-már
beteges megszállottsággal párosult. A hegyi gorillák megmentéséért vívott küzdelme végül az
életébe került, de olyan örökséget hagyott ránk, amely még a háború sújtotta Ruandában is
tovább él.

Kalandozás a tengerek mélyén (1993)
Időtartam: 44+37 perc (Igazi vadon élő állatok)

DVD 3234

Fedezzük fel a Föld legkevésbé ismert határvidékét ─ a tengerek mélyét! Bukfenc feltárja a
gyerekeknek az óceánok titkát a sötét mélységektől egészen a felszínig. Találkozhatnak
elképesztő méretű bálnákkal, barátságos delfinekkel, félelmetes cápákkal és az óceánok
valamennyi kincsével. A képernyő akváriummá varázsolt ablakában sziporkázó medúzák,
színpompás korallok és ficánkoló csikóhalak lejtenek lenyűgöző táncot a hullámok és a pezsdülő
zenék ritmusára.

A kék bolygó: az óceán világa (2001)
Közreműködik: David Attenborough
Időtartam: 545 perc

DVD 2070/1-4

Vizeink élővilágának alig tíz százalékát ismertük meg eddig, mégis számtalan kérdés merült fel e
világ működésével kapcsolatban. A BBC - öt év alatt készült – közel 8 órás sorozata az első
természetfilm, amely megpróbál teljes képet adni a világ óceánjainak élővilágáról. A tengeralatti
eposz alkotói olyan helyekre jutottak el speciális kameráikkal, ahol ember még nem járt. Feltárják
a mélység féltve őrzött titkait, megmutatják a víz alatti világ leghátborzongatóbb teremtményeit, a
lélegzetelállítóan gyönyörű növény- és állatvilágot, a nyüzsgő élettel teli felszínközeli területeket
és az örök sötétségbe burkolózó hihetetlen mélységeket, ahol korábban soha nem látott, nem
ismert állatfajokat is sikerült megörökíteniük.

Kék éden 1. (2009)
Időtaratm: 100 perc (BBC earth)
Tart.: Szigetek óceánja; Számkivetettek

DVD 2811

Azúr kék lagúnák, pálmafáktól dús aprócska szigetek, szivárványszínben pompázó papagájok, és
halaktól hemzsgő korallzátonyok... így képzeljük el az igazi édent. Nem állunk messze az
igazságtól csak hozzátartoznak számunkra eddig elképzelhetetlen csodák, és nehézségek is.
Izzó vízalatti vulkánok, madarakra vadászó cápák, pingvinre éhes rákok, húsevő hernyók, és
önellátó kommunát alkotó emberi törzsek élete, csak néhány azon érdekesség közül, amit az
Éden rejteget. Varázslatos kaland, utazás ez a történelemben és a természetben, mely
felvilágosít minket arról, hogy a paradicsomban milyen nehezen is jöhetett létre egyáltalán az
élet.

Kék éden 2. (2009)
Időtaratm: 98 perc (BBC earth)
Tart.: Végtelen kékség; Vulkánok óceánja

DVD 2968

Kék mélység. Az óceánok természetrajza (2003)
Rend.: Alastair Fothergill, Andy Byatt
Időtartam: 90 perc

DVD 1003

A Kék mélység egy olyan újszerű mozifilm, ami több évi filmezés eredményeképpen jött létre, és
egyedülálló képeken keresztül mutatja be a világ óceánjait. Egyike a legkiválóbb és legátfogóbb
projekteknek, amelybe valaha belefogtak a dokumentumfilm-készítés területén. Elkalauzolja
nézőközönségét a tengerek szépségeibe, és elkíséri egy utazásra a korallzátonyoktól az
Antarktisz kopár partjaihoz, a hatalmas nyílt vizektől az óceánok éjszakai sötétségbe burkolózott
szakadékáig. A film hatását a kifejezetten a Kék mélység számára komponált, és a Berlini
Filharmonikusok által előadott filmzene erősíti, amelyet George Fenton, zeneszerző készített.

Kellemetlen igazság - globális figyelmeztetés (2006) – feliratos
Rend.: Davis Guggenheim
Főszereplő: Al Gore. Időtartam: 92 perc

DVD 392

Az emberiség egy ketyegő időzített bombán ücsörög. Ha a Földön dolgozó tudósok túlnyomó
többségének igaza van, csak tíz évünk maradt, hogy megakadályozzunk egy óriási katasztrófát,
amely egész bolygónk klímarendszerét örvényszerű pusztítássá változtatja, extrém időjárást,
árvizet, aszályt, járványokat és halálos hőhullámokat szabadít ránk, nagyobbakat mindennél, amit
valaha megtapasztaltunk. Ezt a katasztrófát mi magunk fogjuk előidézni. Ez a film szenvedélyes
és lelkesítő alkotás egy emberről, akinek feltett szándéka, hogy eloszlatja a globális
felmelegedést övező mítoszokat és téveszméket, és a megelőzés érdekében tettekre buzdít.

Képeslapok a Paradicsomból.
Az utolsó képek az érintetlen Édenkertről (2004)
Készítette: Szendrei Gábor. Időtartam: 120 perc

DVD 72

Az Indiai-óceánban található Maldív-szigetek és az azokat körülölelő trópusi tenger
korallzátonyainak élővilága különösen gazdag és káprázatosan színes búvárparadicsom. Most
megadatik a lehetőség, hogy ha csak egy búvárfotós kamerájának lencséjén keresztül is
felkeressük ezt az Édenkertet. A film elnyerte a IV. Nemzetközi Búvárfilm Fesztivál zsűrijének
különdíját. A Maldív-szigetek gazdag élővilágát bemutató DVD-nek szomorú aktualitást ad az
Indiai-óceánon nemrég bekövetkezett földrengés és szökőár, amely, meglehet, a filmen még
teljes pompájukban megcsodálható korallzátonyokban is felmérhetetlen pusztítást okozott.

Királykobra (1997)
Időtartam: 53+37 perc

DVD 3353

Lépjünk be bátran a legendás uralkodó, a királykobra dzsungelbirodalmába! Élete rejtély volt –
egészen mostanáig. Ez a gyors, erős és halálos állat kizárólag más kígyókkal táplálkozik.
Marásakor annyi mérget fecskendez áldozatába, amellyel akár száz embert is megölhetne. A
National Geographic filmesei most feltárják titkait: bemutatják, hogyan szerzi zsákmányát, hogyan
talál párt magának. Megbabonázó képsorokat fogunk látni két rivális hím felségterületért vívott
küzdelméről, vagy a fészkét a ragadozóktól és a tomboló monszumtól védelmező anyakobráról.
Tartson velünk, ismerje meg a természet e lenyűgöző teremtményét: a királykobrát.

Kiscicák és kiskutyák (2009)
Rend.: Timm Hendrik Hogerzeil
Időtartam: 187 perc

DVD 3775

Elragadóan aranyos kiskutyák és kiscicák bukdácsolnak, labdákat kergetnek, vakaróznak –
egyszerűen elbű-völnek! A játéktól elcsigázva matrózokként tántorognak, majd egy nagy
csomóba gyűlve hajtják álomra a buksijukat. A Kiscicák és kiskutyák a világon elsőként 4K-ban
rögzített, film.

Kutyatudomány (2007)
Rend.: Jackie Mow. Időtartam: 57 perc

DVD 3354

A kutya végső soron az ember teremtménye, mely 400 különböző fajtájával bolygónk összes
állatánál nagyobb változatosságot mutat mind formáját, mind viselkedését tekintve. Filmünk sorra
veszi a kutya külleme, karaktere és képességei fejlesztése érdekében végzett evolúciós
mesterkedéseinket, valamint egyre sokasodó erőfeszítéseinket, amelyeket a szükségleteinknek
és igényeinknek leginkább megfelelő fajták létrehozása érdekében tettünk (a ma élő fajták több
mint 80 százaléka 150 évvel ezelőtt még nem létezett). Az olyan vonzó tulajdonságok
kialakításától kezdve, mint a hiperérzékeny hallás és szaglás egészen a genetikai betegségek
nem kívánt következményeként fellépő jellegzetességekig, megtudhatjuk, hogy ember és
természet miként működtek közre leghűségesebb társunk új, különleges fajtáinak létrejöttében.

Látlelet a Földről (2000)
DVD 894
Rend.: Kate Broome
Közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 150 perc
Tart.: A sokszínűség válsága; A környezet pusztulása; Az élet jövője
Bármerre is nézünk, csak a zűrzavart tapasztaljuk bolygónk aktuális helyzetével kapcsolatban.
Szó van az esőerdők elpusztításáról, a globális felmelegedésről, a fajok kiirtásáról, az emelkedő
tengerszintről és az aszályról. Az új millenium alkalmából David Attenborough a tőle megszokott
tárgyilagossággal közelít a témához; a legfrissebb kutatások segítségével magyarázza meg a
helyzetet, végre közérthető nyelven. Három részből álló küldetése igazi földkörüli útra viszi:
Kenyától Ecuadorig, a Maldív-szigetektől a Húsvét-szigetekig, Dél-Afrikától Kaliforniáig.

Legyőzni a végső határokat. Szélsőséges világegyetem 1. (2009)
Időtartam: 50 perc
DVD 3271
A parányi Földről nézve szinte lehetetlen felfogni és megérteni a világegyetem méreteit és az azt
működtető erők nagyságát. A tudomány tulajdonképpen nem más, mint határaink feszegetése, a
titkok birodalmába való bejutás utáni vágyakozás. Ezért léphettük át a hangsebességet, vágtunk
neki a világűrnek és hagytuk ott lábnyomunkat a Holdon. Két fontos régió azonban mindmáig
sikerrel verte vissza az ember ostromát: a mélytengerek és a kozmosz világa. Pedig titkaik
feltárásával sok mindenre választ adhatnának: például arra, miként keletkezett és miként fog
elpusztulni a Föld, vagy arra, hogy annak idején miként bontakozott ki az a csodálatos jelenség,
amelyet életnek nevezünk.

Lovak; Macskák (2007)
Rend.: Carolin Darschlin, Ingo Gärtner
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda)

DVD 2145

Két kislány kalauzolásában ismerkedhetnek meg a rövid ismeretterjesztő film első felében a
gyerekek a lovakkal. A lemez második része az apróbb-nagyobb macskafélék életéről táplálkozási és utódnevelése szokásairól, jellegzetességeiről - informál bennünket szórakoztató,
közérthető stílusban.

A madarak élete 1. (1988)
DVD 4102/1
Rend.: Joanna Sarsby
Közreműk.: David Attenborough. Időtartam: 147 perc (BBC earth)
Tart.: Égen és földön; A repülés mesterei; A csillapíthatatlan étvágy
Ez az első sorozat, amely a madarakat teszi meg főszereplőnek és ők minden várakozást felül
múlnak. Fejlett akrobatikus képességeik mellett, elképesztő módjait mutatják be az élelem
megszerzésének vagy a párválasztásnak. Távol az idilli angol kertekben élő rokonaiktól, egyes
verebek megcsalják párjukat, máshol saját fiókáit megölő szárcsákkal találkozhatunk. Japánban a
varjak autók segítségével nyitják fel a diót, Ausztráliában pedig bandákba verődve rabolják el
szomszédaik fiókáit. Ez a nagyszerű sorozat bolygónk kedvenc teremtményeinek változatos
világát ünnepli. A forgatás három éve alatt David Attenborough és stábja körbeutazták a Földet,
az Északi-sarktól a Déli-sarkig 42 országban filmezték a levegő meghódítóinak csodálatos életét.

A madarak élete 2. (1988)
DVD 4102/2
Rend.: Joanna Sarsby
Közreműk.: David Attenborough. Időtartam: 147 perc (BBC earth)
Tart.: A húsevők; Halvadászok; Hangok és jelek

A madarak élete 3. (1988)
DVD 4102/3
Rend.: Joanna Sarsby
Közreműk.: David Attenborough. Időtartam: 98 perc (BBC earth)
Tart.: Párválasztás; Tojásrakás

A madarak élete 4. (1988)
DVD 4102/4
Rend.: Joanna Sarsby
Közreműk.: David Attenborough. Időtartam: 104 perc (BBC earth)
Tart.: A fiókanevelés nehézségei; Az alkalmazkodás határai

Magyarország nemzeti parkjai. "...Dunán innen..." (2000)
DVD 982
Rend.: Sáfrány József, Kollányi Ágoston
Közreműködik: Szakácsi Sándor, Selmeczi Roland. Időtartam: 125 perc
Tart.: Az Aggteleki Nemzeti Park; A Bükki Nemzeti Park; A Hortobágyi
Nemzeti Park; A Körös-Maros Nemzeti Park; A Kiskunsági Nemzeti Park

Magyarország nemzeti parkjai. "...Dunán túl" (2000)
DVD 1069
Rend.: Sáfrány József, Tóth Zsolt Marcell
Közreműködik: Szakácsi Sándor, Selmeczi Roland. Időtartam: 125 perc
Tart.: A Fertő-Hanság Nemzeti Park; A Balaton-felvidéki Nemzeti Park; Az
Őrségi Nemzeti Park; A Duna-Dráva Nemzeti Park; A Duna-Ipoly Nemzeti
Park

Medvebarát (2005) - feliratos
Rend.: Werner Herzog
Időtartam: 100 perc

DVD 921

Werner Herzog, a német újhullám fenegyereke a kritikusok által az egekig magasztalt és
sokszoros díjnyertes dokumentumfilmet készített a kábítószerfüggőből lett környezetvédőről,
Timothy Treadwell-ről, aki életének jelentős részét az alaszkai vadonban töltötte grizzly medvék
társaságában, és barátnőjével együtt végül halálát is köztük lelte.

A méhek világa (2012)
Rend.: Markus Imhoof
Időtartam: 90 perc

DVD 4139

Az elmúlt öt év során méhek milliói tűntek el a Föld színéről, látszólag megmagyarázhatatlan
okokból. Ha a kis állatok radikális fogyása tovább folytatódik, az a bolygó egész élővilágára, így
az emberiségére is hatással lesz: az általunk elfogyasztott élelmiszerek több mint harmada a
méhek beporzásától függ. Az Oscar-jelölt és a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon több díjjal
kitüntetett Markus Imhoof nagyszabású természetfilmje lenyűgöző, soha nem látott felvételek
segítségével mutatja be a méhek életét és a mi mindennapjainkra gyakorolt hatásukat.

A nagy elefántmentő akció (2003)
Rend.: Jacinth O'Donnell
Időtartam: 50 perc (Planet wildlife)

DVD 877

A Dél-Afrikai Kruger Nemzeti Park pár év alatt igazi paradicsommá változott. Több tízezer állat élt
ebben a természetes környezetben, de a Kruger Park sikertörténete majdnem szörnyű tragédiába
torkollott. 70 évvel ezelőtt tizenkét Mozambikból érkezett elefántcsaláddal alapították meg a park
elefántpopulációját, de mára rendkívül komoly gondokat okoz a túlszaporulat és a területet sújtó
aszály. Ez dokumentumfilm azt a hihetetlenül merész mentőakciót mutatja be, melynek során
több mint ezer elefántot telepítenek át a szomszédos Mozambikba, ahol több mint 20 évig tartó
polgárháború tizedelte meg a vadállományt.

A nagy fehér cápa (1995)
DVD 2204
Rend.: Paul Atkins
Narrátor: David Attenborough. Időtartam: 49 perc (BBC vadvilág sorozat)
A nagy fehér cápákra, csakúgy mint Afrika nagymacskáira régebben kedvtelésből vadásztak.
Nnagyon keveset tudunk erről a modern kori szörnyetegről, de ennek most egyszer és
mindenkorra vége. Ebben a filmben megismerhetjük és közelről tanulmányozhatjuk Földünk
legpusztítóbb, leghatékonyabb gyilkosát. Közeli képeken figyelhetjük meg párzási szokásait, a
többi cápához való viszonyát és táplálékszerzési módszereit. A biológusok szerint a cápák nem
gyilkolnak ész nélkül, hanem válogatnak és precízen vadásznak. A film végére erről a néző is
megbizonyosodhat. Lélegzetelállító, vízalatti felvételek, speciális kameraállások jellemzik ezt a
lenyűgöző természetfilmet.

Négy évszak (2009)
Időtartam: 84 perc

DVD 3778

Lazulj el a világszerte ismert és a rejtőzködő tájak lenyűgöző szépsége láttán! A Peak Escape™
különleges kilátást nyújt a páratlan vonzerejű észak-karolinai és tennessee-i Appalache
hegységre, amely egyike a világ legidősebb hegységeinek. Az évszakok ciklikus története teszi a
filmet
a
legátfogóbb
anyaggá,
amelyet
valaha
e
területen
forgattak.
HD-ben rögzítve, a természet hangjaival, Tom Middleton és Secede zenéjével.

Noé bárkái (1982)
DVD 4071
Rend.: Kollányi Ágoston
Időtartam: 86 perc (Kollányi 100) (Magyar filmtörténeti sorozat; 49.)
Kollányi Ágoston már 1982-ben arra a drámára hívta fel a figyelmet, hogyan tűnik el például a
tiszavirágzás, a kerecsensólyom fészke, s válik kalandos állatmesévé, amire még rábukkanunk.S
hogyan? Nemes Nagy Ágnes erről így ír: „…amikor a kamera egy gyümölcsfavirág kinyílt
pártájáról egy gótikus ablakrózsára siklik át… a természetpusztításról szóló képsor egyszerre
ablakot (ablakrózsát) nyit a kipusztított magyar gótikára, a biológiai veszély felmutatása a
helyrehozhatatlan, történelmi rombolásra utal, írmagja-is-alig-maradt gyönyörű középkorunkra.
Egyetlen, vékony filmhasonlat szálán egybemosó dik a néző fejében biologikum és történelem
kísértő, szótlanul sugallt párhuzama.”

A növények magánélete (1995)
Írta, közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 6x50 perc

DVD 621/1-2

Növények. Mindennapi életünk részei, de legtöbbször elsiklunk világuk felett, pedig nélkülük nem
léteznének állatok, nem lenne élelem, maga az élet sem jelenhetett volna meg ilyen sokszínűen a
Földön. A növények hasonló problémákkal néznek szembe túlélésük érdekében, mint mi,
emlősök: meg kell vívniuk egymással, hatékonyan kell szaporodniuk, új területeket kell
meghódítaniuk. Úgy viselkednek akárcsak mi: vadásznak, vándorolnak, és meglepő, de
valószínűleg látnak és talán gondolkodnak is. Az egyetlen magyarázat arra, hogy miért nem
figyelünk fel drámai életükre az, hogy mindezen események számunkra nagyon lassan
következnek be.

Az óceáni bolygó (2012) - feliratos
Rend.: Yann Arthus-Bertrand és Michael Pitiot

DVD 3650

Az óceáni bolygó lélegzetelállító felvételekkel mutatja be az óceánokat - bolygónk életének
forrásait.. Az alkotók célja, hogy magyarázattal szolgáljanak bolygónk legnagyobb természeti
rejtélyeire, ugyanakkor rámutassanak, milyen fontos lenne harmóniában élnünk az óceánokkal.
Az óceáni bolygó felhívja a figyelmet az ember és a természet szimbiózisára és arra a
kötelességünkre, hogy óvjuk és tiszteljük bolygónkat.

Óceánok 1. (2008)
Rend.: Matthew Gyves [et al.]
Időtartam: 100 perc
Tart.: Kaliforniai-öböl; Déli-óceán

DVD 2205

Elrejtve az óceánok legmélyén olyan titkok találhatóak, amik segítségével felfedhetjük a múltat,
valamint megérthetjük hogyan alakult ki az élet bolygónkon. Egy nemzetközi kutatócsoport
segítségével alámerülhetünk a mélybe és felfedezhetjük ezeket a titkokat. Minden küldetés
látszólag leküzdhetetlen kihívásokkal és veszélyekkel szembesíti a csapat tagjait, akik gyönyörű,
soha nem látott felvételeket szolgáltatnak ebből az oly idegen, mégis érintetlen világból.

Óceánok 2. (2008)
Rend.: Matthew Gyves [et al.]
Időtartam: 103 perc
Tart.: A Vörös-tenger; Atlanti-óceán

DVD 2206

Óceánok 3. (2008)
Rend.: Matthew Gyves [et al.]
Időtartam: 102 perc
Tart.: Indiai-óceán; Indiai-óceán: Partmenti vizek

Óceánok 4. (2008)
Rend.: Matthew Gyves [et al.]
Időtartam: 104 perc
Tart.: Földközi-tenger; A Jeges-tenger

Óceánok birodalma. A különleges bolygó 2. (2006)
Időtartam: 51 perc

DVD 2172

DVD 2173

DVD 3264

Csodálatos, meghökkentő és bizarr… Óceánok uralják bolygónkat. Miként keletkeztek? Miért
nem párologtak el? Kapaszkodjon négydimenziós időgépünkbe, melyet a National Geographic a
NASÁ-val és az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatával szövetkezve készített, hogy oda-vissza
száguldjunk vele az otthonunkat jelentő sziklácska – a Föld – történetében. A korallszirteket
övező sekély víz szemet gyönyörködtető világától a Mariana-árok legmélyebb zugaiba
kalandozunk el, útba ejtve minden köztes állomást. Viharos utunk lesz, és még az óceánok
jövőjébe is betekintést nyerünk.

Az oroszlán család (1999)
Rend.: Sylvie Bergerot
Időtartam: 54 perc (Családok a vadonban)

DVD 2275

Az Oroszlán család című természetfilm az Ol-Kiombo vidékén élő oroszlánok életét mutatja be.
Kali ésTaroo a két nőstény párzási szokásait, nevelési módszereit és kis kölykeik életét
ismerhetjük meg közelebbről. Mindezt olyan lenyűgöző képi megfogalmazásban tárja a film a
nézőink elé, amiért már önmagában is érdemes megnézni.

Oroszlánkalandok (2002)
Időtartam: 55+31 perc

DVD 3356

Észak Zimbabvéban a National Geographic filmes csapata - Lynne és Phil Richardson –
szokatlan kalandra vállalkozott: a járművük nyújtotta biztonság helyett gyalogszerrel eredtek az
oroszlánok nyomába, hogy „testközelből” rögzíthessék egy oroszlánfalka lenyűgöző, titokzatos
életét. A száraz időszak beköszöntével az oroszlánok és a filmesek a vízlelőhelyekkel gyéren
ellátott Zambezi völgyében vertek tábort. Elefántok, hiénák és kafferbivalyok keresik fel ilyenkor a
helyet, hogy szomjukat csillapítsák. Megkezdődik a túlélésért vívott harc. Az oroszlánok lassan
hozzászoktak a filmesek csapatához, így a közvetlen közelről készített látványos felvételeken
nyomon kísérhetjük az oroszlánok mindennapjait. Egy infravörös kamerával még éjszaka is
dolgoztak a filmesek, a rejtett kamera segítségével pedig a néhány órája született kölyköket is
láthatjuk.

Oscar, a csimpánz (2012) – feliratos
Rend.: Alastair Fothergill és Mark Linfield
Időtartam: 78 perc

DVD 3739

Az Oscar, a csimpánz kivételes történet az egyén diadaláról és a családi kötelékekről. Utazz
velünk az afrikai esőerdő mélyére, és ismerd meg Oscart, az imádni való, vidám
csimpánzkölyköt! A világ egy nagy játszótér a kis Oscar és csimpánztársai számára, akik
imádnak felfordulást okozni. Olthatatlan kíváncsiság és a felfedezés vágya hajtja őket,
mindenben játékot látnak, mindenkit leutánoznak – ők az állatok királyságának legszórakoztatóbb
személyiségei. Oscar és családja mindennapi élete gyönyörű és bensőséges felvételekben
jelenik meg előttünk ebben a felemelő és kalandokkal teli filmben, amely örökre belopja magát a
szívünkbe.

Otthonunk. Fedezd fel Földünk szépségét! (2009)
Rend.: Yann Arthus-Bertrand
Időtartam: 114 perc

DVD 2895

Földünk a magasból című fotóalbumának, és az abból készült filmnek a sikerét követően Yann
Arthus-Bertrand újabb képkölteményt készített bolygónkról és annak törékeny egyensúlyáról.
Miközben a világ több mint ötven országába kalauzol el, az Otthonunk csodákkal és
meglepetésekkel szolgál, aggodalommal teli kérdéseket tesz fel, mondanivalója pedig egyszerre
tanítja és ösztönzi cselekvésre nézőjét.

Pannon tenger kincse (2006)
DVD 211
Közrem.: Csermely Miklós. Időtartam: 76 perc
Tart.: Földes, meszes vizek; Konyhasós vizek; Alkalikus vizek; Kénes vizek;
Szénsavas vizek; Radonos vizek; Gyógyvizek összetétele; Ivókúrák
A Kárpát medence igen előnyös hidrogeológiai helyzete következtében gyógyvíz nagyhatalom
vagyunk. Az alkotók ezzel a filmmel bemutatják Magyarország egyedülálló nemzeti kincsét és
gazdagságát gyógyvizekben. Szeretnék itthon és külföldön megismetetni az embereket a
gyógyvizek hatásaival, balneoterápiák és ivókúrák formájában is. Bemutatják a jelentősebb
fürdőket, azok vízösszetételét és a terápiákat.

Pingvinek vándorlása (2005)
Rend.: Luc Jacquet
Időtartam: 83 perc

DVD 495

A Föld egyik legzordabb vidékén, a könyörtelen antarktiszi jégsivatagban minden télen egy
igazán figyelemre méltó utazás veszi kezdetét: császárpingvinek ezrei hagyják el biztonságos
óceáni otthonukat, és felmásznak a megfagyott jégre, hogy elinduljanak a szélsőségesen sivár,
teljesen élettelen vidéken át. Hóvihartól elvakultan, erős szélvágásokkal kísérve egy egyszerű
sorban haladnak, eltökélten, hajthatatlanul, egy felsőbb kényszernek engedelmeskedve... A film
forgatása 13 hónapig tartott. A pingvinek életmódját természetes környezetükben örökítette meg
a kitartó stáb.

A pingvinkirály (2012)
Írta és rend.: David Attenborough
Időtartam: 78 perc

DVD 3876

Rex, a fiatal királypingvin nagy örömmel kalauzolja körbe a nézőt hazájában, az Atlanti-óceánon
található, az Antarktiszhoz közeli Dél-Georgia szigetén. Megismerhetjük szülőhelyét, a
Pingvinvárost, valamint unokatestvéreit, Larryt és Moe-t. Rex segítségével betekintést nyerhetünk
a királypingvinek és más, itt élő állatok jeges, fagyos hétköznapjaiba. Rex kalandozása során
nemcsak barátra talál, de a felnőtté válás nehézségeivel is megküzd.

Pókok. Fák (2007)
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda)

DVD 3388

Az első részben a gyerekek a pókok rendjével és annak legérdekesebb, legismertebb
képviselőivel, valamint néhány ártalmatlan, otthon is elvégezhető "pókos" kísérlettel
ismerkedhetnek meg. A film további részének főszereplői a fák: megtudhatjuk, hogy milyen
szerepet játszanak a bioszférában, és hogy az emberi civilizáció milyen veszélyekkel fenyegeti
létüket. A kiadvány a nyolc-tizenkét éves korosztály figyelmére számíthat.

Prehistoric park 1-6. rész.
Rend.: Karen Kelly, Sid Bennett, Matthew Thompson
Közreműködik: Nigel Marven. Időtartam: 315 perc

DVD 359/1-2

Nigel Marven szereti a kalandokat. Már sokfelé járt a nagyvilágban, és lehetőleg mindig
veszélyes állatokat próbál meg lefilmezni. Most azonban másra adta a fejét.. Kihalt állatfajokat
keres fel, amelynek egyedeit a legmodernebb technikák segítségével "kelti életre". Valódi
"Őslényparkban" járkálhatunk tehát, ahol - mint egy állatkertben - találkozhatunk például T-Rex
kölykökkel, dél-amerikai kardfogú tigrissel, 300 millió éves "szuperrovarokkal" és olyan félelmetes
őskrokodilokkal, amelyek még a dinoszauruszokat is megtámadták és felfalták.

Romboló erők. A különleges bolygó 3. (2006)
Időtartam: 51 perc

DVD 3265

Miért háromszög alakúak a hegyek? Mennyi esőnek kell esnie ahhoz, hogy folyó keletkezzék?
Hogyan lesz egyetlen homokszemből egy egész dűne? Nagy felbontású képsorokon követheti
nyomon, hogyan pusztul Földünk folyamatosan a különleges bolygónkat alakító víz, szél és jég
hatására! Négydimenziós időgépünk visszaröpíti az első kontinens kialakulásának idejébe, majd
a geológiai evolúció évmilliárdjain átszáguldva érkezünk el a jelenkorba

Sarkvidéki birodalom (1995)
Időtartam: 53 perc

DVD 3357

Járjuk be bolygónk egyik legkietlenebb vidékét, az Északi Sarkvidéket az itt élő legvérszomjasabb
ragadozó, a jegesmedve nyomába szegődve! Ez a kiváló szaglással megáldott, 800 kg tömegű
hústorony a tápláléklánc csúcsán foglal helyet. A kegyetlen sarkvidéken azonban számos más
vadász is képes arra, hogy megszerezze a fennmaradáshoz szükséges táplálékot – az eszes
sarki rókától a megtermett, bajuszos rozmárig. A sarkvidéki jégvilág veszélyes és drámai
helyszín. A fagyos vízből időről időre állatok vetődnek a partra, vagy a vándorló jégtáblák közé
szorulva esnek csapdába. Ez a látszólag elviselhetetlen környezet a SARKVIDÉKI BIRODALOM
valójában egy lenyűgöző állatközösség otthona.

Sivatagi show (1974)
Rend.: Jamie Uys
Időtartam: 93 perc

DVD 310, DVD 3494

A Dél - Afrika-i természet vidám arcait bemutató természetfilmben megismerkedhetünk a Kalahári
és a Namíb-sivatagban élő állatfajták életével, szokásaival, valamint küzdelmükkel a
fennmaradásért vívott harcban. Majd bepillantást nyerhetünk a Kalahári sivatag lakói, a
Busmanok életébe is, akikről azt mondják, hogy a világ legboldogabb emberei. S, hogy ez miért
van így, azt megtudhatjuk e bájos természetfilmből.

A sötétség birodalma (1964)
Rend.: Jacques-Yves Cousteau
Időtartam: 89 perc (Cousteau gyűjtemény; 2.)

DVD 2636

Jacques-Yves Cousteau, a neves biológus és tengerkutató korszakalkotó elképzeléseivel és
zseniális találmányok segítségével tárja fel az óceánok mélyét. Több tíz méterre a tengerszint
alatt mesterséges mini várost hoz létre, így ő és tucatnyi társa testközelből vizsgálhatja a
mélység élőlényeit, és saját alkalmazkodásukat az elszigeteltséghez és a megváltozott
életkörülményekhez. Cousteau olyan mélységekbe merészkedik, ahol előtte még egyetlen ember
sem járt, és olyan élőlényekkel találkozik, melyeket eddig még senki sem fedezett fel.

Szurikáták (2007)
Rend.: James Honeyborne
Időtartam: 80 perc

DVD 2740

A Szurikáták szórakoztató és izgalmas képet fest egy család mindennapi küzdelmeiről a föld
legkíméletlenebb környezetében. De ami az afrikai síkságok lakóit még egyedülállóbbá teszi, az
nem más, mint családi életük dinamikájának hátborzongató hasonlatossága azokkal a fajokkal,
akik a tápláléklánc felsőbb fokán helyezkednek el… különösen a sajátunkkal. Akár a mindennapi
élet nehézségein küzdik át magukat, akár komoly csatákba bonyolódnak a túlélésért; a
Szurikáták megható képet fest a családok egymás közötti kapcsolatairól s példát állít kitartásból
és lelkierőből ebben a kietlen környezetben (mindannyiunk számára).

Szurikáták udvarháza. Ahogy kezdődött (2008)
Rend.: Chris Barker, Mike Slee
Időtartam: 73 perc

DVD 2806

A Szurikáták udvarháza egy kedves kitalált történet köré kanyarított természetfilm, mely e
megkapó és különleges lények életét tárja elénk - egy önmagában is érdekes világot, ami
alapvetően a túlélésről szól. Lenyűgöző képsorok mesélnek a szurikáták harcos, mégis
érzelemgazdag mindennapjairól. A film ívét a Kalahári sivatagban végzett kutatások adják.

Táncos szafari (1994)
Időtartam: 41+37 perc (Igazi vadon élő állatok)

DVD 3233

A folyton új kalandra kész bolyongó földgolyó, Bukfenc érdekes kalandra hív: egy igazi afrikai
szafárira! A Szerengeti-síkságtól a Kalahári sivatagig terjedő mesésen izgalmas úton a gyerekek
megleshetik a gepárd, a krokodil, az orrszarvú és az elefánt életét, megismerhetik túlélésük
titkait. Megtudhatják, hogyan vadásznak az oroszlánok, és hogy milyen érzés csimpánznak lenni.
A számtalan érdekes látnivalót a világ legjobb filmesei kapták lencsevégre.

Tanuljunk kutyául!
Rend.: Dénes Gábor
Időtartam: 41 perc

DVD 984

Minden kutya egyéniség, önálló személyiségük jegyei már újszülött korukban megmutatkoznak. A
kiválasztás és az időben elkezdett nevelés a felelősségteljes és örömteli kutyatartás alapja.
Ahhoz, hogy négylábú barátaink méltó társai legyenek az embernek, mind a kutyáknak, mind a
gazdiknak sokat kell egymástól tanulniuk. Az együttélés kölcsönös tiszteleten és egymás
megismerésén alapul. E film a tanulási és nevelési folyamatokhoz nyújt alapvető segítséget,
bemutatja az oktatás eszközeit, módszereit és technikáit, azaz mindazon ismereteket, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kutya az ember barátja és megbízható társa legyen.

A termeszek csodálatos világa
Rend.: Philippe Calderon
Időtartam: 82 perc

DVD 570

Az afrikai szavannák mélyén bújik meg a termeszek varázslatos civilizációja. Egy különös
lakókkal népesített fellegvár, egy kolónia, mely kasztokba szerveződve védelmezi és táplálja az
uralkodó párt. De a sejtelmes üregekben megbúvó népség soha sincsen teljes biztonságban.
Nem messze tőlük egy kegyetlen hangyaboly már készülődik a termeszvár megszállására. A
fellegvár mélyén egyre nő a kétségbeesés és az aggodalom. Az ütközet elkerülhetetlen. Ahogy
leszáll az éj, a támadók kérlelhetetlen kegyetlenséggel ostromolják meg a termeszvárat.

A természet nagy eseményei 1. (2009)
Közreműködik: David Attenborough
Időtartam: 100 perc. (BBC earth)
Tart.: A nagy olvadás; A nagy út

DVD 2816

A globális felmelegedés váratlan hatásai katasztrofális következményekkel vannak földünk
élővilágára. Ez a sorozat lépésről lépésre haladva bemutatja különböző eseményeken keresztül
azokat a folyamatokat, amik befolyásolják és egyszer és mindenkorra megváltoztatják
élővilágunkat. A sorozat minden része földünk más és más helyszínére kalauzol minket. Az
élővilág számára, a változások egy lehetőséget is jelentenek a jobb életre, de rengeteg faj
számára ez életük legveszélyesebb időszaka, ami hosszú távon a fajuk kipusztulásához is
vezethet.

A természet nagy eseményei 2. (2009)
Közreműködik: David Attenborough
Időtartam: 96 perc. (BBC earth)
Tart.: A nagy vándorlás; A nagy vonulás

DVD 2975

A természet nagy eseményei 3. (2009)
Közreműködik: David Attenborough
Időtartam: 100 perc. (BBC earth)
Tart.: A nagy áradás; A nagy lakoma

DVD 3117

Természetfeletti. Az állatvilág láthatatlan erői 1. (1999)
Narrátor: Andrew Sachs. Időtartam: 87 perc
Tart.: Különleges érzékek; Végső határok; Időzavar

DVD 2166

Korunk legfejlettebb technológiájának segítségével ez a film feltárja és megmutatja az állatok
különleges érzékszerveken túli érzékelését és majdnem paranormális hatalmát. A tudomány
legkülső határaira utazunk, azért hogy, megérthessük és megvizsgálhassuk az állatok olyan
speciális képességeit ami minden képzeleten túl megy. Megláthatjuk hogyan érzékeli a cápa az
emberek elektromos auráját, vagy azt ahogyan a delfinek az ultrahangot használják annak
érdekében, hogy „meglássák” az emberi magzatot az anyaméhben. Megismerhetjük még a
gyógynövényeket használó majmot, békákat amik elsajátították a hibernációt, és hüllőket akik a
vízen tudnak járni vagy vért tudnak könnyezni.

Természetfeletti. Az állatvilág láthatatlan erői 2. (1999)
Narrátor: Andrew Sachs. Időtartam: 87 perc
Tart.: Paranormális; Rejtett erők; Találkozások

Tizenkét hónap az erdőn (1985)
Rend.: Rácz Gábor
Időtartam: 300 perc

DVD 2167

DVD 96/1-2

Ez a méltán népszerű természetfilm-sorozat az erdők flóráját és faunáját mutatja be a hónapok
váltakozásában a vadásztársaságok, valamint az erdő és vadgazdaság közreműködésével egy
éven keresztül. A sorozatot a csodálatos zenei aláfestés és a narrátor, Mécs Károly hangja teszi
még színesebbé.

A trópusi esőerdő világa (1994)
Időtartam: 40+36 perc. (Igazi vadon élő állatok)

DVD 3232

Ezúttal délszaki utazásra csábítja nézőit Bukfenc. Irány az életteli, burjánzó esőerdő, melyben a
Föld leggazdagabb állat- és növényvilága él. A világ legjobb filmesei kapták lencsevégre Középés Dél-Amerika esőerdőinek különleges állatait: a foltos jaguárt, a színpompás nyílméregbékát, a
lassú mozgású lajhárt és az üvöltöző bőgőmajmokat. A zenés videoklipekben a talajlakó
apróságoktól a fák koronáján fészkelő madarakig a legfurcsább élőlények „perdülnek táncra”. Egy
óriási erdő közepén találjuk magunkat a film segítségével.

A tűz gyermeke. A különleges bolygó 1. (2006)
Időtartam: 51 perc

DVD 3263

Miért olyan nyugtalan a bolygónk. Mitől rázkódik vadul a föld, robbannak fel tűzhányók, és törnek
elképesztő magasságokba hatalmas hegyvonulatok? Az első rész testközelbe hozza a felszín
alatti és feletti lávaüzemű világot. A legelején kezdjük, az univerzum egy távoli csücskében, ahol
egy átlagos galaxisban a planetáris fejlődés jelei mutatkoznak. Ezek a kezdeti, egyre hevesebb
fájások csupán az előfutárai a magát meghatározni igyekvő Föld belső harcának. Tanúja lehet,
milyen erők munkálkodnak azon, hogy újra és újra átalakítsák a bennünket körülvevő világot!

Az univerzum, ahogy Stephen Hawking látja (2010)
Rend.: Martin Williams, Nathan Williams, Iain Riddick
Közreműk.: Stephen Hawking. Időtartam: 175 perc

DVD 3441/1-2

A világ talán leghíresebb kozmológusa, Stephen Hawking professzor a házigazdája ennek a
sorozatnak. Igazi géniuszként tárja fel az űr és az idő rejtélyeit; megosztva velünk az erdetünkről,
a természetről, a planétánkra váró lehetséges világvégéről, és a kozmoszról alkotott teóriáit.
Lenyűgöző elméletei az időutazás lehetőségeit boncolgatják, más bolygók elképzelt élőlényeinek
életét vázolják fel, megengedve annak lehetőségét is, hogy e lények akár végzetes fenyegetést
jelenthetnek az emberiség számára.

Utazás a világ végére (1975)
Rend.: Jacques-Yves Cousteau
Időtartam: 90 perc (Cousteau gyűjtemény 3.)

DVD 536

Jacques-Yves Cousteau, a legendás tengerkutató újabb, nem mindennapi utazásra hívja a
természet szerelmeseit. Az Antarktisz zord vidéke tárul elénk összes szépségével együtt:
százméteres magasságú jéghegyek, működő vulkánok szegélyezik a kutatók útját, majd
hőlégballonból nyerhetünk bepillantást az itt élő állatok mindennapjaiba. A jéggel borított tenger
mélye sem maradhat rejtve a kamerák elől, hiszen az elszánt búvárokat semmi sem riaszthatja el
a mélységben előforduló, esetenként első ízben lencsevégre kapott lények bemutatásától, sőt a
gleccserek alatti barlangok felfedezésétől.

Útmutató csillagok. Szélsőséges világegyetem 1. (2009)
Időtartam: 50 perc

DVD 3271

Ősidőktől érdeklődve figyeljük az éjszakai égboltot – nem csupán a látvány miatt, de azért is,
hogy az ott látott jelenségeket a szolgálatunkba állítsuk. Felvetődik a kérdés: Mit jelentettek a
csillagok a korai emberek számára? Miként hagyatkoztak a holdciklusokra vadászataik
időpontjának kiválasztásánál? Miként készítettek naptárakat a csillagok járása alapján? És
hogyan alapozhattak meg egész civilizációkat az éjszakai égbolt útmutatásait figyelembe véve? A
National Geographic most a régmúltba repít bennünket, abba a korba, amikor az ember
mindennapjainak még éppolyan szerves és nélkülözhetetlen részei voltak az útmutató csillagok,
mint az életet adó eső vagy a termést érlelő napsütés.

Űrviharok. Szélsőséges világegyetem 3. (2009)
Időtartam: 94 perc

DVD 3273

Aki átélt már pusztító tornádót vagy hurrikánt, esetleg szélsőséges hőhullámot, villámcsapást
vagy özönvizet, úgy gondolhatja, hogy ennél rosszabb már nem jöhet. Ám megvizsgálva más
bolygók időjárását, kiderül, hogy ugyancsak el vagyunk kényeztetve “kicsinyke viharainkkal”, hisz
vannak olyan helyek a világűrben, ahol 17 ezer kilométer per órás szelekkel és barátságtalan
metánesővel érkezik az ítéletidő. De miként készülnek az űridőjárás-előrejelzések? És miért
lehetnek fontosak ezek számunkra akkor is, amikor éppen nem tervezünk Földön kívüli utazást?
A filmben megszólaló tudósok többek mellett ezekre a – mint kiderül: életbevágó – kérdésekre is
válaszolnak.

Yellowstone: a prérifarkas birodalma (1995)
Időtartam: 53 perc

DVD 3358

A csapatból kiközösített fiatal prérifarkasnak, Cain-nek sokat kell tanulnia ahhoz, hogy túlélje a
megpróbáltatásokat a gyönyörű, ám egyben félelmetes Yellowstone Nemzeti Parkban. A
csodálatos észak-amerikai tájon át vezető útja során Cain találkozik a kelet-afrikai Szerengetihez
mérhető gazdagságú vadvilág érdekes szereplőivel. Télen a fortyogó gejzírek, nyáron a tomboló
tüzek nehezítik életét. Kudarcokkal és győzelmekkel tarkított egy évi kalandozás után Cain ismét
szembekerül régi falkájával, amely kitaszította őt. A hajdani társak találkozása életre-halálra szóló
küzdelemmé válik.

Vad Afrika 1. (2001)
Rend.: Martyn Colbeck, Owen Newman
Időtaratm: 100 perc (BBC earth)
Tart.: A hegyek; A szavanna

DVD 2349

Az űrből nézve Afrika egy végtelenül tagolt és változatos kontinens, minden földrészek anyja,
ahonnan több mint 100 millió évvel ezelőtt a többi földrész leszakadt és lassan eltávolodott. A
kontinens területének kb. 95%-a trópusi övezetben található, minek következtében a Föld
legforróbb kontinense. Ez a fantasztikus sorozat sorra veszi Afrika kiemelkedő élőhelyeit és
mindezt olyan részletekbe menően teszi, amihez foghatót még nem láthattunk soha. Megismerjük
az itt élő páratlan állat és növényvilágot. Megmásszuk a legmagasabb hegycsúcsokat,
végigutazunk az afrikai kontinens leghosszabb folyóin.

Vad Afrika 2. (2001)
Rend.: Martyn Colbeck, Owen Newman
Időtaratm: 98 perc (BBC earth)
Tart.: Sivatagok; Partvidék

DVD 2817

Vad Afrika 3. (2001)
Rend.: Martyn Colbeck, Owen Newman
Időtaratm: 98 perc (BBC earth)
Tart.: Dzsungel; Tavak és folyók

DVD 2977

Vad Ausztrália (2003)
Időtaratm: 100 perc (BBC earth)
Tart.: Vad Ausztrália; A sivatag szíve

DVD 2406

Ausztrália természet világa egyedülálló a maga nemében. Sehol máshol a földön nem található
ilyen különleges állat illetve növényvilág. Különlegessége abban is rejlik, hogy ez a legszárazabb
kontinens amit emberek laknak. A DVD-n található minden egyes film egy külön detektívregény
amiből megtudhatjuk a legkülönlegesebb titkokat erről az ősi kontinensről. Kiderül többek között,
hogy Ausztrália legkegyetlenebb ragadozói nem emlősök, hanem hüllők és óriás kígyók, valamint
ez az egyetlen földrész ahol még mindig hatalmas számban képviseltetik magukat az
erszényesek.

Vad Ausztrália 2. (2003)
Időtaratm: 98 perc (BBC earth)
Tart.: Déli tengerek; A gumifák földje

Vad Dél-Amerika (2000)
Időtaratm: 100 perc (BBC earth)
Tart.: Elveszett világok; A hatalmas Amazonas

DVD 2818

DVD 2419

Dél Amerika a szélsőséges természet kontinense. Tájképe igen változatos képet mutat, de
extrém időjárása és változatos állatvilága szintén egyedivé teszi a világon. A legújabb
technológiáknak köszönhetően pedig többek között infravörös kamerák felvételein is nyomon
követhetjük az állatok éjszakai életét az Andoktól, az Atacama sivatagon keresztül egészen az
Amazonasig. Tapasztalt és díjnyertes operatőrök légi felvételein keresztül ismerhetjük meg ezt a
gyönyörű kontinenst, úgy ahogyan azelőtt még sohasem láthattuk.

Vad Dél-Amerika 2. (2000)
Időtaratm: 100 perc (BBC earth)
Tart.: A nagy síkságok; Az Andok

DVD 2819

Vad Európa (2005)

DVD 2407

Időtaratm: 100 perc (BBC earth)

Tart.: Európa születése; A jégkorszak
Ezen az öreg kontinensen megtalálhatóak a napsütötte mediterrán tengerpartok, a magasba törő
vadregényes hegycsúcsok, zöldellő fenyvesek végeláthatatlan síkságok és a fagyos tundrák is. A
gyönyörű, szinte érintetlen természetet csak a zsúfolt nagyvárosok törik meg. Az Európában élő
730 millió ember Észak- Amerika teljes területének mindössze a felén zsúfolódik össze. De
hogyan vált Európa olyanná amilyen napjainkban? A kontinens teljes területén, árulkodó nyomok
tucatjai rejtik a titkokat, amiknek a feltárásával közelebb kerülhetünk ennek a különleges
földrésznek a megismeréséhez és megértéséhez.

Vad Európa 2. (2005)
Időtaratm: 98 perc (BBC earth)
Tart.: A vadon megszelídítése; Az új évezred

DVD 2820

Vad Karib-tenger 1. (2007)
Időtartam: 98 perc
Tart.: A kincses szigetek; A zátonyok és roncsok élő kincsei

DVD 2512

Kristály tiszta kék vizével, varázslatos korall zátonyaival és zöldellő trópusi esőerdőivel a karibi
térség lehetne maga a földi paradicsom. De a káprázatos szépségek mögött rengeteg titok
lappang. Ez a sorozat felfedi előttünk mind a szépségeket, mind pedig a gyilkos drámákat, ebben
a veszélyekkel teli paradicsomban. Beutazzuk a Karib tengereket a Bahamáktól – Belízig,
Dominikától - a Kajmán szigetekig. A szikrázó fehér homok világában megismerjük a káprázatos
élőlényeket mind a vízparton, mind pedig a kéklő óceán mélyében. A díjnyertes operatőrök
munkájának hála pedig lebilincselő képsorokban gyönyörködhetünk.

Vad Karib-tenger 2. (2007)
Időtartam: 98 perc
Tart.: A Karib-térség; A Karib-tenger titokzatos oldala

DVD 2562

Vad Kína 1. (2007)
Rend.: Kathryn Jeffs
Időtartam: 119 perc
Tart.: A sárkány szíve; A földi paradicsom

DVD 2168

Évszázadnyi bezárkózottság után, Kína most először, nyílik meg a világ felé. Ez a mérföldkőnek
számító sorozat betekintést nyújt Földünk legrejtélyesebb országába, és felfedi e bámulatosan
összetett világ titkait. A Himalája szikrázó csúcsai – a világ legmagasabb hegylánca –
tornyosulnak a kies, Tibeti fennsík fölé. Hatalmas sivatagok a legforróbbtól a leghidegebbig.
Folyók, melyek meredek hasadékok között száguldanak, erdőkkel övezett vízesésekig.
Smaragdzöld rizsföldek alkotnak ragyogó mintákat a cukorsüveg formájú hegyek csoportjai
között. Darvak seregei szálnak modern városokkal övezett tengerpartok felett.

Vad Kína 2. (2007)
Rend.: Kathryn Jeffs
Időtartam: 119 perc
Tart.: Tibet; A Nagy Falon túl

DVD 2978

Vad Magyarország. A vizek birodalma (2011)
Rend.: Török Zoltán
Időtartam: 51 perc

DVD 3680

Egy rétisas család és egy vidra kalandjai a magyar mocsarak mélyén... A főhősök története
átrepít minket a Kárpát-medence vizes élőhelyein, miközben találkozunk sok más itt élő állattal is.
Láthatunk táncoló szarvasokat, lazac módra vonuló balinokat vagy a folyóba fejest ugró
gyurgyalagokat: olyan lenyűgöző állati viselkedéseket, amelyeket korábban még nem forgattak le.
A négy évszakon átívelő, nemzetközi koprodukcióban készült film évtizedek óta az első, amely
hazánk vadvilágát átfogón mutatja be. Az alkotók 530000 kilométert utaztak az országban és 234
napot töltöttek a húsz forgatási helyszínen, amelynek eredménye a Vad Magyarország.

A világ madárszemmel (2011)
Rend.: John Downer
Időtartam: 312 perc (BBC earth)

DVD 3903/1-2

Irány az ég: A világ madárszemmel a levegő mestereinek lélegzetelállító, 6 hatalmas kontinest átszelő
utazását tárja elénk. Több mint három évnyi munka után készült el ez a pompás, hat részből álló,
csúcstechnológiát alkalmazó sorozat. A káprázatos légi felvételek madártávlatból láttatják velünk a
világot. Kontinenseinket eddig sosem látott perspektívából, a vándormadarak életét követve fedezi fel,
beszámolva az évszakok adta változásokról is. Észak-Amerika felett madárháton szárnyalva kelhetünk
át, érintve a Monument Valleyt, a Grand Canyont és New Yorkot. Dél-Amerikában már kondorkeselyű a
vezetőnk: szemünk elé tárja az Andok csodálatos állatvilágát. Eközben egy arara szemszögéből
fedezhetjük fel a lenti esőerdőt. A további epizódok Afrika, Európa, Ázsia és Ausztrália vidékeit járják
be, szemszögünket darvak, apácalúdak, fecskék és flamingó adják.

Világokon át. Barangolás a metafizika birodalmában 1-4. (2006)
Rend.: Lőrincz Gabriella
Időtartam: 200 perc

DVD 986

Tart.: Az anyag: Káprázat vagy valóság?; Polaritás: A kétarcú valóság; Őselemek, őstörvények:
A mindenség pillérei.; Tér, idő, tudat: Dimenziók hálója
Ez a 12 részes televíziós sorozat az emberi élet nagy és örök dilemmáit veszi sorra, ha nem is a
teljesség, de az elmélyültség igényével. Az „összefüggések tudományáról” van szó, amely
meglátja a világ jelenségeiben az analógiás megfeleléseket, az anyagi tényezők mellett a
szellemi valóságok létezését, s az Ember-Föld-Univerzum hármas látóhatárának egybefüggő
kapcsolatát.

Világokon át. Barangolás a metafizika birodalmában 5-8. (2006)
DVD 987
Rend.: Lőrincz Gabriella
Időtartam: 200 perc
Tart.: Az élet lehelete: céllal, céltalanul?; Az érző élet; A tudatos élet.;
Vágyaink világa: kísértések örvényében

Világokon át. Barangolás a metafizika birodalmában 9-12. (2006) DVD 988
Rend.: Lőrincz Gabriella
Időtartam: 200 perc
Tart.: Elménk birodalma: tudat, módosult tudat; Művészetek hete: ihlettől a
manifesztációig; Sorsunk kódjai: szabadság vagy determináció?; Az "Ég
akarta": Asztrológia, Ji King, Tarot

Vízkormányzás (2006)
Rend.: Bubryák István
Időtartam: 50 perc

DVD 717

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése az évről évre ismétlődő árvizek létrejöttét kívánja
megakadályozni oly módon, hogy a fölösleges vizet vésztározókba engedné. Ezeken a területeken
egy különleges gazdálkodási formát, az ún. fokgazdálkodást, vagy ártéri gazdálkodást célszerű
bevezetni. Kettős haszonnal jár, egyrészt lefejezik az árvizet, másrészt a víz kint tartható az
aszályos nyári hónapokig is. A fok- vagy tájgazdálkodás következtében pedig olyan növények
termeszthetők sikerrel, amelyek évszázadokkal ezelőtt is jól bírták a különleges körülményeket, a
hosszantartó eláradást.

Volt egyszer egy erdő (2013)
Rend.: Luc Jacquet
Időtartam: 75 perc

DVD 4221

Luc Jacquet filmje egy csodálatos utazásra invitálja nézőit, mely során olyan perspektívából
ismerhetjük meg környezetünket, melyre korábban nem volt lehetőség. Láthatjuk, hogyan
alakultak és formálódtak Földünk legnagyobb esőerdői, azok a lélegzetelállító, az ember számára
ez idáig zárt világok, melyeket napjainkban a kipusztulás veszélye fenyeget.

A zebra család (1999)
Rend.: Sylvie Bergerot
Időtartam: 54 perc (Családok a vadonban)

DVD 2274

A Zebra család című természetfilm az állatcsaládok közül egy olyan összetartó már-már az
embercsaládokhoz hasonló életformát mutat be, amelyben az apa és az anya egyaránt részt
vesz a kis zebracsikók nevelésében, védelmében. Bár a zebracsődör nem elégszik meg egy
kancával -egész háremet tart- azok hűségesek hozzá és a patások között egyedülállóan
összetartó családot alkotnak.

