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 Poluarea fonică sau sonoră constă în sunete produse de activitatea umană sau 
utilaje, maşini care afectează sau dezechilibrează activitatea omului sau animalelor.  
         Există în jurul nostru multe sunete neplăcute sau nedorite, denumite în mod obişnuit 
zgomot; alături de alţi poluanţi, zgomotul în anumite situaţii devine factor de disconfort 
mergând până la a reprezenta un potenţial pericol pentru starea de sănătate a persoanelor 
expuse. Zgomotul este o suprapunere dezordonată a mai multor sunete. 

În oraşele moderne, în special în metropole, cauza principală a poluării o constituie 
traficul rutier, în continuă creştere, cauzat atât de creşterea numărului de vehicule cât şi de 
viteza acestora. Pe autostrăzi de multe ori nivelul zgomotului depăşeşte 80 dB. Nici 
localităţile mici nu sunt ferite de poluarea sonoră atunci când sunt străbătute de artere de 
circulaţie importante. 

 

 

Poluarea fonică este una dintre cele 
mai mari probleme cu care se confruntă 
europenii la ora actuală, alături de poluarea 
atmosferică. Conform unor statistici ale 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 
jumătate din europeni trăiesc într-un zgomot 
permanent, iar o treime suferă de insomnii 
din cauza poluării sonore. Nu doar poluarea 
fonică stradală este deranjantă, dar şi cea 
produsă de obiectele electrocasnice din 
gospodării sau de vecinii gălăgioşi. 

Zgomotul e foarte periculos, acţiunea sa se manifesta cu timpul, pe nesimţite. Tot mai 
frecvent în lumea medicală se vorbeşte despre “maladia zgomotului”, cu afectarea 
sistemului nervos şi auditiv. Acțiunea primară a zgomotului puternic influenţează negativ nu 
doar asupra urechii, dar şi asupra sistemului nervos, producând ameţeli, cefalee, oboseală. 
Muzica puternică poate crea stări de depresie. 

 
          În momentul de faţă, oamenii de ştiinţă 
studiază acţiunea poluării fonice asupra 
organismului uman. Cercetările actuale au 
demonstrat că un nivel foarte mare al 
zgomotului acţionează într-adevăr negativ, 
dar şi liniştea foarte apăsătoare este 
cauzatoare de nelinişte. Prin urmare, 
sunetele cu o anumită intensitate sunt 
necesare. Fiecare persoană are un anumit 
nivel de toleranţă la zgomot intrând acum în 
joc factori precum vârsta, starea de sănătate 
sau chiar temperamentul.  
 

 

Zgomotul afectează şi animalele, nu numai omul, producându-le stres, creşterea 
riscului de mortalitate, probleme de comunicare care afectează reproducerea şi navigarea 
organismelor acvatice, pierderea temporară sau definitivă a auzului, restrângerea 
habitatului care poate merge până la extincţia speciei (un exemplu este moartea unor specii 
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de balene din cauza detectoarelor militare cu ultrasunete). Cercetările recente 
demonstrează efectele sunetelor produse de om asupra organismelor marine, precum 
mamifere, broască ţestoasă şi alte organisme marine. Zgomotele echivalente cu cele 
suportate de oameni în activitatea lor cotidiană au produs la maimuţe o creştere cu peste 
30% a tensiunii arteriale şi o creştere a nivelului glucozei în sânge. 

 Așa că, dacă până acum ne gândeam doar la noi și bunăstarea noastră în ceea ce 
privește auzul și sănătatea, de acum înainte trebuie să ne îngrijim și de celelalte vietăți din 
jurul nostru, pentru ca nici lor nu le este bine. 

Bucureștiul este primul oraș al țării și, totodată, cel mai poluat fonic. Măsurătorile 
efectuate arată că valoarea medie a zgomotului în București este de 70dB, în timp ce limita 
este de 50 dB ziua și de 40dB noaptea.  

 
          Cele mai zgomotoase zone sunt: 
bulevardul Magheru și cartierul Ghencea, 
unde valoarea zgomotului este de 
aproximativ 81 dB. Acestor zone li se alătură: 
Unirea (80dB), Universitate (75dB), Militari 
(75dB), Berceni(75dB), Dristor(74dB), 
Bulevardul Ferdinand (Mihai Bravu) 78 dB. 
 
         Cea mai mică valoare s-a înregistrat în 
Drumul Taberei, unde valoarea maximă nu 
depășește 58 dB.  
        Spre deosebire de celelalte forme de 
poluare, poluarea fonică creşte în continuare iar populaţia se arată tot mai nemulţumită. 
         
Deci, puțină liniște, vă rugăm 
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