
Växternas planet
Jordens utveckling sedd från växternas perspektiv

I serien Växternas planet får vi med unika bilder från hela jordklotet följa 
jordens utveckling ur växternas perspektiv.

Växterna fick livet att gå upp på land. De styrde dinosauriernas 
uppgång och fall och är än idag förutsättningen för allt liv. Deras mål är 
världsherravälde.

I första delen berättar Iain om hur jordens utveckling styrs av växterna. Vi 
får följa med i fantastiska grottor i Vietnamn och i avlägsna öknar i Afrika. 
Ljuset är en förutsättning för växternas liv, och en förutsättning för vår 
atmosfär. Vi får se med hjälp av unika bilder hur växter andas.

I andra delen lär vi oss om hur blommor format livet på jorden. Iain reser 
från avlägsna öar i Afrika till regnskogar och visar hur blommorna skapar 
färg i den mest karga lanskapen och formar själva jorden. Vi lär oss hur 
blommor är en drivkraft i evolutionen av alla djur - något som skapade oss 
människor.

I sista delen lär vi oss mer om en av dom starkaste och kraftfullaste av 
växter; gräs. Gräs kan genom bränder skapa död och förstörelse mot sin 
främsta fiende, träden. I ruinerna av jordens älsta tempel berättar Iain 
historian om hur gräset skapade den mänskliga civilisationen.

Växter är en tyst kraft som har format jorden, skapat vår
atmosfär och som driver evolutionen av alla levande organismer 
- inkl människan. Denna fachinerande serie ger oss ett helt nytt 
perspektiv på vår jords utveckling och historia.

Presentatören, geologen 
och professorn Iain Stewart, 
följer oss igenom hela serien. 
Hans entusiasm och målande 
beskrivningar gör växternas värld 
spännande och förstålig.

Svensk berättare är Victoria Dyring 
från SVT.

Serien är filmad och berättad på 
en varmt och storlaget sätt som 
fångar publiken i sann BBC anda.
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