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@ Ekoedukator  

 

Hałas 

niewidzialna plaga XXI wieku 

 

25 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. A jest się czego bać – hałas 

jest nie tylko przyczyną uszkodzeń słuchu ale wpływa bardzo negatywnie na cały ludzki organizm. Długotrwałe 

przebywanie w hałasie obniża odporność, powoduje poważne zaburzenia równowagi emocjonalnej i fizycznej. 

W  skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci.    

 

Hałas jest jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata, określanym przez wielu jako zanieczyszczenie 

środowiska XXI wieku. Codziennie przyczynia się do obniżenia jakości życia mieszkańców zurbanizowanych obszarów 

naszego globu. Rozwój gospodarczy i postępujący wraz z nim dynamiczny wzrost infrastruktury transportowej, 

wyeliminował ciszę z najbliższego otoczenia człowieka. Hałas stał się naszym wiernym towarzyszem, którego 

spotykamy codziennie w domu, w pracy, w szkole i również na wakacjach.  

 

Dźwięk – od hałasu do ciszy 

Biorąc pod lupę problem hałasu w pierwszej kolejności musimy odwołać się do praw fizyki. Oddziaływanie jakiejkolwiek 

zewnętrznej lub wewnętrznej siły na stałe, płynne lub gazowe ciało sprężyste powoduje drgania cząsteczek wewnątrz 

tego ciała. Pobudzone do drgań cząsteczki oddziaływują na powietrze, otaczające dane ciało, emitując energię 

o określonej wielkości. Energia ta jest przyczyną powstania sprężystych fal powietrznych, które rozprzestrzeniają się 
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od drgającego ciała i są odbierane przez nas jako dźwięk. Dźwięk może pełnić dwojaką rolę –  zjawiska pożądanego 

i niepożądanego. W sensie pozytywnym dźwięk jest przede wszystkim jedną z możliwości komunikacji międzyludzkiej, 

czy komunikacji w świecie zwierząt. W ujęciu negatywnym dźwięk to uciążliwe wrażenie słuchowe. Mówimy wtedy 

o hałasie, definiowanym jako każdy niepożądany, nieprzyjemny, dokuczliwy dźwięk występujący w danym miejscu, 

czasie i okolicznościach.  

Prawdopodobnie najgłośniejszym dźwiękiem w historii był wybuch wulkanu na wyspie Krakatau 

w Indonezji, do którego doszło 27 sierpnia 1883 roku. Poziom hałasu wahał się w przedziale 300-

350 dB, a huk można było usłyszeć z odległości 5 tys. km od miejsca wybuchu. 

Dźwięk można opisać za pomocą dwóch właściwości - wysokości i natężenia. Wysokość dźwięku to częstotliwość 

wibracji rozchodzącej się fali wyrażana w hercach (Hz). Ludzkie ucho jest w stanie rejestrować dźwięki od 16-20 Hz do 

około 20 tys. Hz. Miarą energii fali akustycznej jest natężenie dźwięku, wyrażone w decybelach (dB). Uwzględniając 

właściwości ludzkiego ucha, a w szczególności zmianę jego czułości w zależności od częstotliwości hałasu, w praktyce 

pomiarowej stosuje się również poziomy ciśnienia akustycznego, skorygowane odpowiednimi charakterystykami 

częstotliwościowymi (charakterystyki A, C, G). Przykładowo poziom ciśnienia akustycznego skorygowany 

charakterystyką częstotliwościową A przyjęto nazywać poziomem dźwięku A.  Skala zaczyna się od ledwo słyszalnych 

dla ludzkiego ucha 0 dB do maksymalnych, możliwych do zniesienia przez nasz słuch, wartości oscylujących w okolicach 

180 dB. Decybele mierzone są logarytmicznie. Oznacza to, że jeśli liczba decybeli zwiększa się o 10 to intensywność 

dźwięku zwiększa się 10-ciokrotnie. Przykładowo szelest liści to 20 dB, szczekanie psa to około 80 dB, silniki samolotu 

generują hałas o natężeniu 120 dB, wybuch dużej petardy to nawet 160 dB, a startowi statku kosmicznego towarzyszy 

dźwięk o natężeniu około 190 dB. 

 

Źródło : http://fonmedica.pl/ 
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Ludzie różnią się wrażliwością na dźwięk. Hałas odczuwamy więc dość subiektywnie. Uważa się jednak, że dźwięk 

powyżej 80 dB może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Jeśli musimy krzyczeć, aby być słyszalnym dla otoczenia, to 

najprawdopodobniej poziom dźwięku w otoczeniu wynosi około 80 dB. W polskim ustawodawstwie przyjęto, że 

poziom dźwięku A powyżej 85 dB, występujący na stanowisku pracy przez 8 godzin dziennie, stwarza zagrożenie 

uszkodzenia słuchu. Próg bólu ludzkiego ucha wynosi 140 decybeli, chociaż już dźwięk o natężeniu 110 dB może 

u niektórych z nas wywołać bolesne, trudne do zniesienia uczucie. Co ciekawe, dla człowieka trudne do zniesienia jest 

również przebywanie w warunkach absolutnej ciszy. Brak możliwości skupienia uwagi na jakimkolwiek dźwięku jest 

dla mózgu sytuacją nienormalną, wywołującą rozdrażnienie, a w dłuższej perspektywie nawet panikę.  

Obecnie najcichszym miejscem na Ziemi jest komora bezodbiciowa w siedzibie Microsoftu 

w Redmond w USA. To pomieszczenie o betonowych ścianach, pokrytych specjalnymi klinami 

z włókna szklanego i stali, które pochłania 99,9 %. dźwięków. Komora służy Microsoftowi do 

testowania głośności swoich produktów. Osoba zamknięta w tym pomieszczeniu nie słyszy nic 

poza dźwiękami wydawanymi przez własne ciało! Zdrowy, dorosły człowiek nie jest w stanie 

wytrzymać w tych warunkach dłużej niż 45 minut. Po tym czasie pojawiają się halucynacje.  

Skąd ten hałas 

Ostatnie wyniki sondaży CBOS wśród Polaków pokazują, że głośne dźwięki dokuczają nam przede wszystkim w domu, 

gdzie narażeni jesteśmy na hałas dochodzący z najbliższego otoczenia. Przeszkadza nam ruch uliczny, dzwony 

kościelne, szum klimatyzatorów, głośne zabawy dzieci na placu zabaw, głośna muzyka słuchana przez sąsiadów, 

szczekanie psów czy włączające się najczęściej w nocy alarmy samochodowe. Generalnie ze względu na źródło i miejsce 

występowania hałasu można wyróżnić kilka rodzajów tego uciążliwego zjawiska. 

 

� Hałas komunikacyjny - generowany przez użytkowników dróg, kolei i lotnisk, stanowi w sumie ponad 80% 

docierającego do nas hałasu. W ciągu ostatnich trzech dekad liczba samochodów na polskich drogach wzrosła 

kilkakrotnie i tendencja ta jest nadal wzrostowa.  

� Hałas przemysłowy - emitowany przez urządzenia i instalacje przemysłowe – transformatory, wentylatory, 

chłodnie, klimatyzatory, piece, silniki i rożnego rodzaju maszyny produkcyjne.  

� Hałas komunalny (mieszkaniowy) - związany z miejscami codziennego przebywania ludzi czyli m.in. dźwięki 

pochodzące z instalacji wodno- kanalizacyjnych, hydroforów, centralnego ogrzewania, szybów wind i zsypów itd. 

 

Niszcząca siła dźwięku 

Według Światowej Organizacji Zdrowia kłopoty ze zdrowiem i samopoczuciem z powodu nadmiernego hałasu dotyczą 

prawie co drugiego Europejczyka. Na całym świecie niedosłyszy ponad 500 milionów ludzi. Osób niedosłyszących 

przybywa tak szybko, że zjawisko uznawane jest powoli za epidemię XXI wieku. Specjaliści twierdzą, że poziom dźwięku 

A poniżej 35 dB nie wpływa ujemnie na zdrowie ludzi. Jednak w zależności od indywidualnych predyspozycji może być 

oceniany jako uciążliwy, a w porze nocnej może zakłócać sen. Hałas na poziomie 35-70 dB powoduje utrudnienia 

w zrozumieniu mowy, może wpływać niekorzystnie na wypoczynek i powodować zmęczenie. Ciągłe narażenie na hałas 
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o natężeniu 70-85 dB zagraża już zdrowiu i życiu człowieka, choć jego skutki ujawniają się powoli. Nasz organizm 

odbiera hałas jako potencjalne zagrożenie. Wzrasta napięcie nerwowe, a do krwi uwalniana jest adrenalina - hormon 

strachu, walki i ucieczki. Adrenalina uwalnia glukozę z wątroby i umożliwia uwolnienie kwasów tłuszczowych z zapasów 

zgromadzonych w tkance tłuszczowej – co w sytuacji realnego zagrożenia stanowi źródło energii dla pracy mięśni. 

Glukoza i kwasy tłuszczowe niespalone w mięśniach zmieniają się w cholesterol, który odkładając się w ściankach 

naczyń krwionośnych prowadzi do nadciśnienia, zawału serca lub udaru mózgu. Długotrwały hałas wywołuje 

rozdrażnienie, rodzi agresję,  przyspiesza i pogłębia zmęczenie. Wpływając na szybkość reakcji i bystrość obserwacji, 

zmniejsza wydajność pracy, zwiększając jednocześnie możliwość nieszczęśliwych wypadków. Poważnymi 

konsekwencjami przebywania w hałasie są bezsenność i zaburzenia snu – niezbędnego do regeneracji i prawidłowego 

funkcjonowania całego układu nerwowego. W skrajnych przypadkach hałas potrafi zabić. Wystarczy niecałe 5 minut 

w hałasie powyżej 150 dB, a dojdzie u nas do paraliżu całego organizmu. Tak duże natężenie dźwięku wywołuje 

u człowieka mdłości, zaburzenia błędnika i uniemożliwia wykonywanie skoordynowanych ruchów kończyn.  

 

Słuch utracony na zawsze 

     

Hałas jest główną przyczyną uszkodzenia słuchu. Może do tego dojść po 

jednorazowym wysłuchaniu głośnego dźwięku (np. wystrzału z broni) lub też 

stopniowo pod wpływem przebywania w miejscu, w którym poziom hałasu stale 

waha się w okolicy 75-85 decybeli. Słuch tracimy m.in. wraz z komórkami 

rzęsatymi, tzw. zmysłowymi, które wchodzą w skład narządu Cortiego. Komórki 

te odpowiadają za prawidłowy odbiór przez człowieka dźwięków z otoczenia i co 

najważniejsze – nie potrafią się regenerować. Utrata słuchu jest więc 

nieodwracalna.   

 

 

 

Ochrona  przed hałasem w domu i pracy 

W Polsce, wzorem innych państw świata, obowiązuje szereg regulacji prawnych, które określają dopuszczalne poziomy 

natężenia dźwięku i zapewniają każdemu człowiekowi ochronę przed niebezpiecznym hałasem. Na straży naszych 

praw w tym zakresie stoi wiele służb i instytucji m.in. Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna 

i Państwowa Inspekcja Pracy.  Ochrona przed hałasem i drganiami jest jednym z podstawowych wymagań, które należy 

spełnić projektując, budując i użytkując budynki. Budynek i urządzenia z nim związane muszą być wykonane w taki 

sposób, aby hałas nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców i użytkowników, umożliwiając pracę, odpoczynek i sen 

w zadowalających warunkach. Według obowiązujących w Polsce norm dopuszczalny poziom natężenia dźwięku 

w budynku mieszkalnym wynosi 40 dB w porze dnia i 30 dB w porze nocnej (od godz. 22.00 do godz. 6.00). Nocą, 

odgrodzeni od świata ścianami własnej sypialni, nie odpoczywamy więc nigdy w zupełniej ciszy.  
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    Przed hałasem w pracy ma obowiązek chronić nas 

pracodawca – zobowiązany m.in. do wykonywania 

pomiarów hałasu na stanowisku pracy, jako czynnika 

szkodliwego, zagrażającego zdrowiu pracownika. Każdy 

pracownik pracujący w hałasie, którego nie można już 

bardziej zminimalizować, musi być wyposażony 

w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej 

(np. nauszniki i wkładki przeciwhałasowe). Kwestie pracy 

w hałasie precyzuje dokładnie Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Wynika 

z niego m.in., że hałas w ciągu 8-godzinnego dnia pracy nie może przekraczać poziomu 85 dB. Jeżeli praca wymaga 

przebywania w hałasie powyżej 85 dB, to czas jej trwania musi być odpowiednio krótszy i zawierać kilka przerw 

bez ekspozycji na hałas. Maksymalny dopuszczalny poziom dźwięku A na stanowisku pracy wynosi 115 dB. 

 

Hałas w środowisku - praca Inspekcji Ochrony Środowiska 

Hałas jako zanieczyszczenie środowiska to jeden z najważniejszych problemów, z którym mierzy się w swojej 

codziennej działalności Inspekcja Ochrony Środowiska. Na 469 skarg od mieszkańców województwa lubuskiego, które 

w 2016 roku wpłynęły do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 59 dotyczyło 

uciążliwego hałasu. Monitorując stan środowiska (hałas komunikacyjny) i kontrolując działalność lubuskich 

przedsiębiorstw (hałas przemysłowy) w ubiegłym roku specjaliści naszego WIOŚ wykonali ponad 4,5 tys. pomiarów 

hałasu. 

� Normy środowiskowe dla hałasu przemysłowego określane są każdorazowo w planach zagospodarowania 

przestrzennego wybranego obszaru i są zróżnicowane dodatkowo ze względu na rodzaj terenu. Dla terenów 

zabudowy wielorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu w porze dnia wynosi 55 dB, a w porze nocnej 45 dB. 

Natomiast na obszarze zabudowy jednorodzinnej, w tym tereny szpitali i domów opieki społecznej – hałas nie 

może przekraczać 50 dB w dzień i 40 dB w nocy.  

� Obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego wyznaczone zostały również 

z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców hałas nie może 

przekraczać 68 dB w dzień i 60 dB w nocy. Na osiedlach z zabudową wielorodzinną dopuszczalna norma to 65 dB 

w dzień i 56 dB w nocy. Natomiast dla zabudowy jednorodzinnej to odpowiednio 61 dB i 56 dB. 

 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska corocznie dokonywana jest ocena stanu akustycznego środowiska 

w Polsce. Oceny stanu akustycznego na terenie województwa lubuskiego dokonuje WIOŚ w Zielonej Górze, biorąc 

pod uwagę wyniki własnych pomiarów oraz uwzględniając informacje zawarte w mapach akustycznych, dostarczonych 

nam przez zobligowane do tego jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządców dróg, linii kolejowych i lotnisk. 

Obowiązek sporządzania map akustycznych dotyczy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, lotnisk – powyżej 50 tys. 
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startów i lądowań rocznie i lotnisk położonych w obrębie aglomeracji – powyżej 10 tys. startów i lądowań rocznie, 

zarządców dróg publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub dróg  publicznych powyżej  

20% pojazdów ciężkich przy średniodobowym natężeniu 

ruchu powyżej 5 tys. pojazdów. Mapy akustyczne 

wykonywane są również obowiązkowo dla linii 

kolejowych powyżej 30 tys. przejazdów pociągów 

rocznie. Dane dotyczące hałasu w środowisku w Polsce 

gromadzone są w bazie EHAŁAS, prowadzonej przez 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut 

Badawczy, uzupełnianej na bieżąco przez pracowników 

wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.  

 

Ambulans pomiarowy WIOŚ w Zielonej Górze podczas pomiarów hałasu komunikacyjnego 

 

Adam Mickiewicz pisał w znanej nam wszystkim Inwokacji do Pana Tadeusza „Litwo, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak 

zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił.” Żyjąc w czasach, gdzie pośpiech i hałas są normą, 

doceniajmy ciszę – zanim zupełnie ją stracimy i stanie się nieosiągalnym luksusem. Spróbujmy choć czasem zwolnić 

tempo - wybierając rower zamiast auta, przyciszając muzykę w domu, biegając w parku bez słuchawek w uszach. 

Podarujmy bezcenną ciszę sobie i innym.  

 

 

Opracowanie: Monika Siemak      

Konsultacja merytoryczna: Paweł Grabarski, Leszek Rumieniecki, Eugeniusz Pronin 


