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Poluarea fonică

Ce efecte are poluarea fonică
asupra oamenilor?

Poluarea fonică sau poluarea sonoră reprezintă propagarea
unor sunete cu impact negativ asupra oamenilor și altor viețuitoare.
Principalele surse de zgomot sunt:
• mijloacele de transport
• utilajele și aparatura electrice și mecanice (utilaje de pe
șantierele de construcții, generatoare electrice, aparate
electrocasnice etc.).

Materiale oferite prin
amabilitatea

Poluarea fonică afectează negativ sănătatea oamenilor,
din punct de vedere fizic și psihic.
Printre efectele negative se numără:
• creșterea riscului de boli cardiovasculare (persoanele
vârstnice fiind mai vulnerabile din acest punct de
vedere)
• tulburări de somn
• probleme de auz (chiar pierderea auzului – surditate)

Alte surse sunt:
• muzica la volum mare
• vocile umane foarte
sonore (țipete etc.)

Copiii sunt deosebit de vulnerabili la zgomote puternice;
expunerea lor îndelungată la poluarea sonoră poate avea
drept consecințe tulburări de comportament și dificultăți
de învățare.

Și animalele sunt afectate
Poluarea sonoră influențează negativ comunicarea
în lumea animală, interferând cu comunicarea prin
sunete, esențială pentru unele animale. Unele
păsări cântătoare, de exemplu, își modifică felul
de a cânta, ca să facă față zgomotului puternic
din mediu. În unele cazuri, zgomotul devine un
factor de stres atât de intens, încât unele păsări
părăsesc zonele afectate de poluare sonoră.
De asemenea, zgomotul ambiental puternic are
impact asupra relației pradă-prădător, afectând
felul în care animalele vânează sau se
feresc de prădători.

Unitatea de măsură a intensității zgomotului este
decibelul (dB). Scara de măsură a intensității sunetului
este logaritmică; aceasta înseamnă că un zgomot de
10 decibeli este nu puțin mai puternic decât unul de 9
decibeli, ci mult mai puternic!
Se consideră că 80 dB reprezintă pragul începând de
la care intensitatea sunetului devine nocivă. Efectele
negative zgomotelor puternice sunt cu atât mai grave
cu cât intensitatea zgomotului este mai mare și cu cât
expunerea la zgomot este mai îndelungată.
Locuitorii orașelor, în special, sunt expuși la zgomote
puternice, pe perioade lungi de timp, cea mai importantă

sursă de poluare sonoră fiind traficul urban. Organizația
Mondială a Sănătății a emis, în 2018, noi recomandări
privind nivelurile de zgomot, pentru a proteja sănătatea
populației. Astfel, se recomandă ca zgomotul traficului
să nu depășească 53 dB (aproximativ echivalent cu a
auzi o mașină de spălat din camera alăturată). În prezent,
zgomtul traficului într-un oraș mare depășește adesea
60 dB, iar expunerea la el, timp de multe ore pe zi, este
un factor major de stres, cu consecințe serioase asupra
sănătății.

de utilajele de foraj submarin etc. sunt resimțite deosebit
de puternic de viețuitoarele din mediul acvatic și le
perturbă viața. Poluarea sonoră submarină
afectează comunicarea, orientarea
și chiar creșterea și dezvoltarea
organismelor acvatice,
atât nevertebrate, cât și
vertebrate.

Un caz particular este cel al
poluării sonore din mediul marin,
generată de traficul naval intens. Zgomotul
se propagă mult mai rapid prin apă decât prin aer
(de patru ori mai repede: 1 500 m/s în apă, față
de 340 m/s în aer). De aceea, zgomotele produse
de motoarele navelor, de sonare (dispozitive de
navigație bazate pe detectarea ecoului sunetelor),

Aplicație

Clădirea și curtea școlii pot fi locuri deosebit de zgomotoase, mai ales în recreație. Nivelul de zgomot
poate fi atât de mare, încât se poate vorbi de poluare sonoră. Discutați în clasă despre acest fenomen.
Vă deranjează aceste zgomote? Este posibilă reducerea nivelului lor? Ce măsuri credeți că ar fi eficiente?

