
  
 
 
 

 
Dźwięki słyszymy praktycznie od początku swojego istnienia. Mały człowiek 

rozróżnia je, będąc jeszcze w brzuchu mamy. Zazwyczaj nie zastanawiamy się więc, jaki 
wpływ na nasz organizm może mieć hałas, czyli nieprzyjemne, dokuczliwe i zbyt głośne 
dźwięki. 

Gdy wrzucisz do wody kamyk, zobaczysz, jak po jej powierzchni rozchodzą się 
okrągłe fale. W podobny sposób w powietrzu wędrują fale dźwiękowe. Chociaż są 
niewidoczne dla oczu, to jednak dobrze wiemy, że istnieją, gdyż odbieramy je jednym 
z najbardziej wrażliwych narządów zmysłów, jakim są nasze uszy. Z uszu informacje 
dźwiękowe są przekazywane do mózgu, który odczytuje i klasyfikuje rodzaje dźwięków. 
Dzięki temu rozpoznajemy klakson samochodu, szkolny dzwonek, głos mamy czy też 
ulubioną muzykę. 

Wszystko jest w porządku, gdy 
docierają do nas przyjemne odgłosy 
o odpowiednim natężeniu. Co jednak się 
dzieje, gdy nagle usłyszymy głośny 
i nieprzyjemny dźwięk? Czy nie 
wystraszyliście się huku wydawanego 
przez trzaskające drzwi? A może 
zakrywaliście uszy, kiedy rozbawiona 
koleżanka zaczęła głośno piszczeć? 

Sami widzicie, że hałas może 
spowodować niepokój i to nie tylko 
u ludzi. Zwierzęta, których narząd słuchu 
jest często jeszcze bardziej wrażliwy niż 

u człowieka, reagują gwałtownym lękiem na nagłe, nieznane dźwięki. Mogą one zacząć 
uciekać, opuszczać swoje domy czy też porzucać młode w napadzie paniki. Bywa nawet, że 
przerażenie wywołane hałasem o dużym natężeniu doprowadza do śmierci zwierzęcia. 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym przybywa dźwięków, które są uważane ze element 
zanieczyszczający powietrze. Najbardziej narażeni na to zagrożenie są mieszkańcy wielkich 
miast, ludzie pracujący wśród głośnych maszyn i mieszkańcy okolic lotniska. Jesteśmy  
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przyzwyczajeni do różnych odgłosów i często nie zwracamy uwagi na to,  że to właśnie 
hałas może być przyczyną wielu dolegliwości i chorób. Długotrwałe natężenie szkodliwych 
dźwięków powoduje u ludzi rozdrażnienie, a nawet agresję. Sprawia, że jesteśmy zmęczeni 
i zestresowani lub mamy trudności z zasypianiem. Dotkliwy hałas może wreszcie 
powodować chwilową lub trwałą utratę słuchu, chorobę żołądka, nadciśnienie, a nawet 
przyczyniać się do szybszego starzenia się organizmu. 

Żeby sprawdzić, z jakim hałasem mamy do czynienia, wykonuje się pomiary 
natężenia dźwięków, a ich wyniki podaje się w tzw. decybelach (dB). Odgłosy do 40 dB są 
dla ludzi bezpieczne, ale im bardziej zbliżamy się do wartości 70 decybeli, tym częściej będą 
się one stawały uciążliwe. Mieszkanie w dużym mieście naraża ludzi na ciągłe przebywanie 
w hałasie o natężeniu około 65 dB, co jest już męczące. Gdy hałas przekroczy 70 dB, 
dźwięki dla człowieka są trudne do zniesienia, a przy 90 dB hałas jest już bardzo szkodliwy 
dla zdrowia. Przekroczenie progu 130 dB wywołuje ból. 
Jakie urządzenia są najgłośniejsze? Wszelkie silniki, dmuchawy, wentylatory, sprężarki, 
młoty, pojazdy wodne i lądowe oraz samoloty i śmigłowce. 

Naturalną ochroną przed hałasem, np. przy drogach, są lasy i pasy zieleni. Tam, 
gdzie ich nie ma, stawia się specjalne konstrukcje dźwiękochłonne - tzw. ekrany. 
W pojazdach montuje się tłumiki samochodowe, dzięki którym auta pracują znacznie ciszej. 
Jednak w wielu przypadkach ludzie muszą pamiętać, żeby chronić się samodzielnie, np. nie 
słuchać zbyt głośnej muzyki i pracować w ochronnych słuchawkach. Czy wiecie, że hałas 
wytwarzany przez was samych, podczas szkolnej przerwy, może dochodzić nawet do 100 
decybeli?! Nic więc dziwnego, że może od tego rozboleć głowa, na lekcji trudno się 
skoncentrować, a nauczyciel staje się rozdrażniony. A więc cicho sza! Nie krzyczcie! 
Rozmawiajcie na zdrowie. 
 

- Ciekawe, dlaczego hałas nam szkodzi - 
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