
Ahojte milé deti,
volám sa Lucy, bývam v malej dedinke a vysvetlím vám, ako si udržať čistý vzduch. Musím
sa priznať, že ma možno rovnako ako vás prekvapilo, že znečistenie ovzdušia je závažný
problém na vidieku rovnako ako v mestách. V mestách je pochopiteľné, že je ovzdušie
znečistené, sú v nich rôzne zdroje znečistenia.  A viete, čo znečisťuje vzduch na vidieku? Sú
to hlavne škodliviny, čo sa dostávajú do vzduchu, keď ľudia pália uhlie a drevo v starých
peciach.
Najznečistenejšie je ovzdušie práve v obciach, kde sa intenzívne kúri hnedým uhlím. Niekedy
dokonca spaľujú odpad, čo ozaj nie je dobré.
Vláda alebo miestne orgány môžu v dôsledku vplyvu znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a
prírodu prijať prísne právne predpisy, v ktorých môžu definovať konkrétne pravidlá, ktoré
musia dodržiavať všetci, ktorí sú zodpovední za znečistenie ovzdušia. Existujú špeciálne
predpisy pre továrne, automobily a jednotlivé kotly, ktoré sa zavádzajú v rôznych krajinách
podľa potrieb.
Automobily majú emisné limity. Určujú sa podľa euronoriem. V továrňach sa obvykle
množstvo znečisťujúcich látok meria umiestnením meradiel na komíny.
Pokiaľ ide o kotly používané dnes v domácnostiach, mestská polícia môže jednoducho
skontrolovať, či niekto spaľuje nelegálne palivá. Na mnohých miestach sa zavádzajú rôzne
obmedzenia pre kotly, kachle a krby: napríklad zákaz spaľovania uhlia a vlhkého dreva nízkej
kvality a používanie starých kachlí s vysokým obsahom emisií.
V niektorých mestách zavádza miestna vláda úplný zákaz spaľovania tuhých palív!
Každý, kto znečisťuje ovzdušie, sa musí držať úrovne stanovenej vládou. Ak nerešpektuje
zákon, môže zaplatiť pokutu alebo dokonca ísť do väzenia, ak príliš znečisťuje životné
prostredie. Každý majiteľ závodu musí za znečistenie platiť ročný poplatok. Tento poplatok
ide do štátu a okresu, v ktorom je umiestnená továreň alebo elektráreň. Časť týchto peňazí sa
používa na ochranu životného prostredia. 
Vláda má hneď niekoľko možností, ako udržať čisté ovzdušie. Jedným z riešení je dotovanie
verejnej dopravy, zákaz prítomnosti automobilov v centre mesta alebo vytvorenie
cyklistických trás v meste. Týmto spôsobom budú ľudia motivovaní nepoužívať autá tak
často, ale namiesto toho chodiť pešo, jazdiť na bicykli alebo využívať verejnú dopravu.
Hlavným riešením je však prestať používať fosílne palivá a prejsť na alternatívne zdroje
energie. Úrady môžu podporovať najchudobnejších občanov v procese výmeny
vykurovacieho systému a tepelnej obnovy domov.
Toto boli riešenia na ochranu ovzdušia. Teraz si myslím, že už viete o tejto téme všetko,
super, nie? Držím
palce v škole!
Lucy


