
Hainbat eta hainbat soinu daude gure egunez egunekoan. Batzuek 
geure kokalekuaz gozatzeko aukera ematen digute, lasaitu egiten 
gaituzte edo gauzak egiten laguntzen digute. Beste batzuk, ordea, 
gogaikarriak, narritagarriak eta estresagarriak izan daitezke, 
eta gaixotu ere egin gaitzakete. Soinu batzuk bakarrak dira, eta 
kultura edo ekosistema jakin baten adierazgarri dira. Beste batzuk 
ezinbestekoak dira gure planetan bizi diren espezieen biziraupenari 
begira. Soinua komunikazio-elementua ere bada pertsonentzat 
eta lurreko zein itsasoko animalientzat. Edonola ere, zer gertatzen 
da inguruko soinu-maila zarata bihurtzen denean?

Soinuak ditugu inguruan, eta gure bizitzan dute eragina. Gu 
hunkitzeko, sentsazioak zein oroitzapen bakarrak sorrarazteko 
eta gu erne jartzeko gaitasuna dute, baina, zarata bihurtzen 
direnean, benetako arazoa izan daitezke. Gure esku dago 
kalitateko soinu-giroaren aldeko apustua egitea.
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Soinu-kalitatea
eta zarataren arazoak

SOINUAK ANTZEMATEN DITUGU

Gaur egun, zarata gure inguruneko kutsagarri inbaditzaileenetakoa 
da, eta eragin kaltegarria ere izan dezake gure osasunean nahiz 
ingurumenean.

HIRI ETA 
KOMUNITATE
IRAUNKORRAK

OSASUNA ETA 
ONGIZATEA

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Zarata soinu gogaikarria, desatsegina edo kaltegarria da gizakiontzat, baita beste izaki bizidun 
batzuentzat.
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Soinu-kalitatea eta zarataren arazoak

SOINUAK EDO ZARATAK?

(dBA)
0 2010 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 180 200

isila

Li
bu

ru
te

gi
a

El
ka

rr
iz

ke
ta

X
ur

ga
ga

ilu
a

Z
ir

ku
la

zi
oa

Ko
nt

ze
rt

ua

B
at

 F
or

m
ul

a

A
rn

as
 la

sa
ia

Su
zi

ri
ak

B
iz

it
eg

ia

K
la

xo
na

-m
ot

oa
 

Ile
-

le
ho

rg
ai

lu
a

A
ir

er
at

ze
n 

ar
i 

de
n 

he
ga

zk
in

a

Z
ul

ag
ai

lu
 

m
ek

an
ik

oa

A
ir

er
at

ze
n 

ar
i 

de
n 

ko
he

te
a

B
on

ba
 

at
om

ik
oa

Lo
ge

la

moderatua zaratatsua jasanezina
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Zer entzuten dugu?

Soinua noiz bihurtzen da zarata?
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Hertzioak: maiztasunak neurtzeko unitatea.

dB: dezibelioa, soinua neurtzeko unitatea.

Zarata kaltegarria da soinuak espektro osoan dituen intentsitateen zein maiztasunen 
arabera eta hartzailearen entzumen-atariaren arabera. Soinu-intentsitateak 
dezibeliotan (dB) adierazi eta sonometroa izeneko tresnaren bidez neurtzen dira.

azenekien...
...giza jarduerek (itsas zirkulazioak, petrolioaren zein gasaren industriak...) ozeanoetan sortzen 
duten zaratak estresa eragiten diela baleei zein izurdeei, baita komunikatzeko zailtasunak 
ere? Espezie horietako batzuk, balea urdina, esaterako, euren arteko komunikaziorako soinuak 
igortzeko darabilten maiztasuna aldatzen ari dira.

Pertsonen soinu-ataria

Soinua belarriak antzeman dezakeen presio-aldaketa da. Hala ere... berbera ote da animaliek eta 
gizakiok daukagun pertzepzio-ataria?

dBA: A dezibelioa, giza entzumenera haztatutako soinua neurtzeko unitatea.
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B

oso

zaratatsua

https://bit.ly/2DKfqDx


Soinu-kalitatea eta zarataren arazoak

Soinu-kutsadura leku zehatz batean dauden zaraten 
agerpena da. Hirietan, zirkulazioa soinu-kutsaduraren 
errudun nagusia da. Era berean, honako hauexek ere 
badira soinu-guneak: azpiegiturak, industrialdeak, 
aireportuak, obrak, jendetza eta gaueko jarduera. 
Hirigune asko oso zaratatsuak dira.

ZARATA KUTSAGARRIA DA 
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ahal izateko. Lurzoruaren erabileraren araberako muga onargarriak ezartzea 
oinarrizkoa da ingurune-zarataren diagnostikoa egiteko orduan.

Zarataren mapek gune zehatz batean dauden soinu-mailen eta biztanleen berri ematen 
digute. Zein dira zure udalerriko gune zaratatsuenak? Zein dira lasaienak? Informazioa 
lortu hemen.

Hirigintzako planak egiteko eta lurraldea 
antolatzeko orduan zarataren kontzeptua 
kontuan hartzea funtsezkoa da kontrolatu
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https://www.youtube.com/watch?v=0i5BSb9nMyQ
https://bit.ly/2RuuOrh


Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) adierazi duenez, 
zaratak ondorio kaltegarriak ditu osasunerako. Zeren 
eraginpean gaude?

ZARATAK BIODIBERTSITATEAN ERE BADU ERAGINIK...

Basoak moztean sortutako 
zaratek landare-espezieak 

polinizatzen dituzten 
animaliak (txoriak, erleak...) 

uxatzen dituztenez, hazi 
gutxiago barreiatzen dira.

Hirietan, zaratak 
berak bertan bizi diren 
kaskabeltzen portaeran 

eragina daukanez, gero eta 
txita gutxiago jaio dira..

Balea urdinek 
komunikatzeko behar 

duten gehieneko distantzia 
%90 murriztu da 

ozeanoetako zarata-maila 
handien ondorioz.

Soinu-kalitatea eta zarataren arazoak

ZARATAK ERAGINA DAUKA GUGAN
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Ahozko 
komunikazioko interferentzia

Immunitate-

sistemako arazoak

Gaixotasun 

mentalak

azenekien...
…Soinu-kalitateari, Zaratari eta Osasunari buruzko Gidaliburua eskaintzen duela 
OMEk? Bertan, zaratarekiko esposizioa murrizteko ekintzak gomendatzen dituzte.

Mundu zabaleko 
1.100 milioi 

gazte entzumena 
galtzeko arriskuan 
egon litezke, jolas-
testuinguruetako 
zaratarekin duten 
esposizioagatik.

Entzumena 
babestea oso 

lagungarria da 
entzumen-galera 

prebenitzeko 
orduan.

Guztiok ez 
ditugu soinu berberak 
zaratatzat jotzen, eta 

pertsona berak ere soinu 
berbera gogaikarritzat jo 

dezake ala ez, hartzailearen 
unean uneko inguruabar 

subjektiboen arabera ( jaia, 
kirol-ekitaldia, telebista...).

Bihotz-hodietako 

arazoak

...JARDUNJAKIN

B

https://goo.gl/8wRQcX
https://goo.gl/8wRQcX
https://bit.ly/2RDWpYs
https://goo.gl/ZcQ3eV


Ingurune horiek eraberritzeko 

duten ahalmenari esker, gizakien 

ongizate fisiko eta psikologikoak 

onera egiten du erabat.

Hiri asko soinu-paisaia erosoaz gozatzeko eremu 
publikoak sortzen ari dira. Bazenekien Bilbo haietako 
bat dela? 2014an, hiribilduko lehenengo “soinu irla” 
ireki zen.

Soinu-kalitatea eta zarataren arazoak

ZARATAREN AURKAKO EKIMENAK...

Zeure herriko edo hiriko soinudun 
paisaiak edo soinu-uharteak ezagutu!

SOINU irlak

ZARATAREN AURKAKO EKINTZA-PLANAK

Administrazioetatik...

Eskolako jantokietako zarata 100 dB-

tik gorakoa ere izan daiteke. Zarataren 

semaforoak jartzea oso lagungarria da 

soinu-kutsadura hori murrizteko 

orduan.

ikasgeletako soinu- 
deskontaminazioa 

ZARATARIK GABEKO EGUNA
-

Eskoletatik...

ZARATA KONTROLATZEKO 

PROPOSAMENAK ETA KONPROMISOAK

ZARATAREN AURKAKO SEMAFOROAK

Herritarrek soinu-elkarbizitzarekin duten konpromisoa

Leku bateko soinudun 
paisaiak bertako soinu 
guztiak ditu osagai, 
naturalak nahiz artifizialak. 
Kokaleku batzuetan 
dauden soinuak bakarrak 
dira, eta kultura batzuek 
euren soinuen bankuak ere 
badituzte. Soinu horiek haien 
nortasunaren parte dira, 
hain zuzen ere.

...eta herritarren partaidetzaz

!

5
...JARDUNJAKIN

https://goo.gl/aFvx22
https://goo.gl/DdBXJL
http://sanfelix.org/innovacion/descontaminacion-acustica-en-las-aulas/
http://www.sea-acustica.es/index.php?id=781
https://goo.gl/7b73og


eta soinu-elkarbizitzaren 
alde...

Calidad sonora o problema de ruido
Contaminación acústica

Soinu-kalitatea eta zarataren arazoak

http://www.soinumapa.ne-
t/?s=zanpantzarrak&submit=-
Bilatu&lang=eu

http://www.soinumapa.
net/?s=behia&submit=Bila-
tu&lang=eu

KALITATEKO SOINU-INGURUNEAREN ALDE...
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Gozatu 
Gure ondasun naturalen soinuak eta gure 
soinu kulturalak entzun, balioetsi eta zaindu. 

Zaratarik egonez gero...

Zure osasunagatik...
Lasaitasunerako zein atsedenerako uneei eman 
lehentasuna, soinu gogaikarrien aldean. 

Entzumen-babesa jarri 85 dBA-tik gorako 
zaratekiko esposizioa duzunean.

Jarduketa on horiek zeure egunez egunekoan 
ezarri eta gure inguruko soinuez gozatu.

Pertsonak eta gure ingurunea errespetatu 
Soinu-elkarbizitzarako balioak sustatu zeure ingurukoen 
artean. Lasaitasunari eta atsedenari begira dituzun 
premiak errespetatu.

3 ekintza erraz: 

●  Ahots-doinu moderatuan hitz egitea.
● Soinu-maila handiekiko esposizioa saihestea eta 
prebentziorako neurriak erabiltzea (entzungailuak, 
makinak...). 

● Entzumenean edonolako arazorik edukiz gero, 
medikuarenera joatea.. 
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GehiaGo jakitekoi

Contaminación acústica

Soinu-kalitatea eta zarataren arazoak

Zarata. BFA. 

SOINU-ZARATA. Soinu Kalitateari buruzko eta Kalitateko soinu-ingurune 

osasungarriaren aldeko Sekuentzia Didaktikoa. BFA.

Udalentzako gidaliburu teknikoak. BFA.

Zarata. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. Eusko 

Jaurlaritza.

Naturgaia. Ingurumeneko arazo berriak (soinu eta argiagatiko kutsadura). 

BioBilbao. Bilboko Klima Aldaketaren Bulegoa. 

Soinumapa. Euskadiko soinuren mapa. AudioLab. 

Soinu Kutsadurari buruzko Informazio Sistema (SICA). Nekazaritza, Elikadura 

eta Ingurumen Ministerioa. 

Europako Batzordeko Liburu Berdea. “Zarataren aurkako etorkizuneko 

politika”. 

Itsas zarata eta Garapen Iraunkorraren Helburuak. Oceancare. 

Focusnatura. Ikasleen kontzentrazioa hobetzeko orduan naturako soinuek 

omen dituzten onurei buruzko ekimena. Activa RedNatura. 

Estatuko arautegia. Zarataren Kodea. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Soinu Kutsadurari buruzko urriaren 16ko 

213/2012 Dekretua. 
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Irudiak: Freepik, Argazki.irekia eta Pixabay
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https://goo.gl/SJgbwp
https://goo.gl/jvnDgX
https://goo.gl/jvnDgX
https://goo.gl/gB7rsj
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/zarata/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/zarata/
https://goo.gl/h3x2vs
https://biobilbao.bilbao.eus/eu/zer-egin-ahal-duzu-zuk/zarata/
http://www.soinumapa.net/?lang=eu
http://sicaweb.cedex.es/
http://sicaweb.cedex.es/
https://goo.gl/hJjXvv
https://goo.gl/hJjXvv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/%3Furi%3DURISERV%253Al21224
https://goo.gl/WQKqbH
https://bit.ly/2VYVaW8
https://bit.ly/2VYVaW8
https://bit.ly/2RSLUU6
https://goo.gl/pAXjhp
https://goo.gl/pAXjhp
https://goo.gl/h3x2vs
http://www.soinumapa.net/?lang=eu
https://goo.gl/hJjXvv
https://goo.gl/jvnDgX
https://goo.gl/gB7rsj
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/zarata/
https://biobilbao.bilbao.eus/eu/zer-egin-ahal-duzu-zuk/zarata/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DLEGISSUM:l21224%26from%3DES
http://sicaweb.cedex.es/
https://bit.ly/2CHp9Mt
https://goo.gl/SJgbwp
https://bit.ly/2RSLUU6
https://goo.gl/pAXjhp
https://goo.gl/WQKqbH
https://bit.ly/2MeYczt
https://bit.ly/2APKsrL
https://bit.ly/2VYVaW8
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