
 

 

 
 

 

O krok od tragedii… czyli jak Margaret Thatcher i Ronald Reagan uchronili świat przed 

katastrofą ekologiczną. „Dziura ozonowa” w lipcu na kanale National Geographic  

 

O tym, że istnieje, wiedzą nawet dzieci. Dlaczego? Ponieważ mówi się o niej wiele. Szczególnie od 1987 roku, 

kiedy w Montrealu podpisano międzynarodowe porozumienie dotyczące ochrony warstwy ozonowej Ziemi. 

O czym mowa? O dziurze ozonowej. Zobaczcie fascynującą opowieść o tym, jak w latach 80. ubiegłego wieku 

Ronald Reagan i Margaret Thatcher uratowali świat przed czyhającą nad naszymi głowami zagładą 

ekologiczną. 

 

„Dziura ozonowa” – premiera we wtorek 24 lipca od godz. 21:00 na kanale National Geographic 

 

 

 

 

 



 

 

 
Jest 16 września 1987 roku. Podpisany zostaje Protokół Montrealski, którego celem jest ochrona mieszkańców 

Ziemi przed powiększaniem się dziury ozonowej. To zjawisko niezwykle niebezpieczne, ponieważ warstwa 

ozonu chroni planetę i ludzi przed niebezpiecznymi skutkami nadmiernego promieniowania ultrafioletowego. 

Protokół Montrealski uważany jest za jedno z największych dokonań w zakresie globalnej ochrony środowiska. 

 

Cała historia dziury ozonowej rozpoczęła się w latach 70., kiedy naukowcy odkryli, co powiększa ubytki w 

ozonosferze. Okazało się wtedy, że to efekt oddziaływania obecnych w chłodziarkach, klimatyzatorach czy 

aerozolach freonów. To one były odpowiedzialne za niszczenie naturalnej osłony Ziemi przed szkodliwym 

promieniowaniem, które powoduje rozwój nowotworów skóry i niszczenie upraw. Świat stał więc na skraju 

katastrofy. 

 

Na badania naukowców nie pozostał obojętny Ronald Reagan, który zresztą sam mierzył się z rakiem skóry. 

Szkodliwe freony zaczęły znikać z amerykańskich urządzeń, a międzynarodowa współpraca dawała szansę na 

podjęcie globalnych działań, chroniących naszą planetę. Wkrótce do krucjaty przeciw szkodliwym chemikaliom 

dołączyła również Żelazna Dama - Margaret Thatcher i cała Wielka Brytania. Politycy zareagowali na czas a 

rozszerzanie się dziury ozonowej zostało w porę wyhamowane. Gdyby nie działania sprzed 30 lat, efekty 

zachodzących zmian mogłyby dziś być dużo bardziej dotkliwe. 

To jednak nie koniec walki o ekologiczne bezpieczeństwo Ziemi – globalne ocieplenie, zanieczyszczenie 

atmosfery, rozwój miast i ogromne ilości produkowanych śmieci, to tylko część wyzwań, przed którymi stają 

obecnie politycy. 

 

Dokument „Dziura ozonowa” pokazuje, że rządzący mogą mieć realny wpływ na naprawę świata – muszą tylko 

podjąć współpracę i z uporem dążyć do celu.  

 

”Dziura ozonowa” – premiera we wtorek 24 lipca od godz. 21:00 na kanale National Geographic 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
### 

National Geographic skłania widzów, by dowiedzieli się więcej. Poprzez pasjonujące dokumenty i reportaże oraz programy rozrywkowe wzbogaca naszą wiedzę 

o otaczającym świecie.  National Geographic angażuje i stawia wyzwania, by poznać głębiej, na nowo. Dzięki współpracy z Towarzystwem National Geographic, 

znanymi na całym świecie badaczami oraz fotografowani, nasze programy są interesujące, wiarygodne, pokazują zapierające dech w piersiach ujęcia i pozostają 

na długo w pamięci. National Geographic oferuje dostęp do unikalnych ludzi, miejsc i zdarzeń na całym świecie. Pokazuje i przybliża świat poprzez programy 

dotyczące różnych dziedzin naszego życia: naukę i technikę, historię oraz psychologię. Programy na antenie National Geographic to mądra, oparta na faktach 

rozrywka. Pokazujemy prawdziwe historie, wielkie przedsięwzięcia i wyjątkowe odkrycia. Więcej informacji na witrynie: www.natgeotv.com/pl.  
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