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Mugikortasuna eta zarata
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Gako-hitzak:
soinua, mugimendua, zarata,
kutsadura, gaixotasuna

Soinu bat sortzeko mugimendu bat gertatu eta medio elastiko
batean hedatu behar da, hutsean ez da soinua hedatzen, hau
da, hutsa da soinuaren isolatzaile onena. Bestalde, zarataren
kontzeptuak subjektibotasuna dauka bere baitan, gizartearen eta musikaren garapenak erakutsi digunez. Adibidez,
Beethoven-ek harizko laukotearentzat Si bemol Maior-ean
idatzitako Op. 130aren seigarren eta azken mugimenduaren
Fuga Nagusia, 1825eko entzule eta musikarientzat, harmonia
eta musikaren kontzeptutik gehiegi urruntzen zen, zarata eta
molestiaren kontzeptuetara gehiago hurbilduz. XX. mendeko
hainbat musikarik ere argi utzi digu musika eta zarataren
DUWHNROHUURDODXVRDHWDVXEMHNWLERDGHOD(QW]XOHDUHQEDOGLQ
tza subjektiboek zehazten dute soinua noiz bilakatzen den
zarata eta, ondorioz, molestia.
1977ko maiatzaren 17ko (XURSDU(ONDUWH.RQWVHLOXDUHQ
(ED]SHQDN]HKD]WHQGXHQDUHQDUDEHUD]DUDWDJL]DNLDUHQW]DW
izaera afektibo desatsegina duen soinuen multzoa da, zeina,
sortzen duen molestia, neke, egonezin eta minaren arabera,
onartezinaELKXUW]HQGHQ$]NHQÀQHDQ]DUDWDRLQDUUL]NR
frekuentzia ezberdinak dituen soinuen nahaste konplexua da.
Molestiaren izaera subjektiboak unibertsalki aplikatu zitekeen
teoria orokor bat garatzea mantsotu du eta horrekin araudi
orokor bat sortzea. Horren adierazle egunero esku artean
GDUDELOJXQ&7(DUHQJDUDSHQDL]DQGDDNXVWLNDULGDJRNLRQ
'%+5GRNXPHQWXDD]NHQDL]DQGDHJXQHUDW]HQHWDLQGD
rrean sartzen. Horren arrazoia soinuaren kontrolaren konplexutasuna da. Diseinu geometrikoak zeresan handia du honen
kontrolean eta gainera frekuentzia eremu bakoitzarentzat hau
aldakorra da. Materialekin ere gauza bera gertatzen da, baxuen
frekuentziak isolatu ditzakeen material batek ez ditu zertan
frekuentzia altuak isolatu, eta alderantziz.
Nestor Kornblum eta Michele Averard soinu-terapian adituen
esanetan, mende honetan, Mendebaldeko herrialdeetan beUUDXUNLWXHWD]LHQWLÀNRNLNRQSUREDWXGDDQW]LQDNRNXOWXUHN
ED]HNLWHQDHWD(NLDOGHNRKHUULDOGHHWDQEHWLGDQLNH]DJXWX
dena: Unibertsoa soinuz egina dagoela.
Atomo, partikula eta molekula orok konstanteki bibratzen
du, beraz pultsua du. Pultsuak uhinak eragiten ditu eta gure
zentzumenek hauek jasotzen dituzte. Pultsua, uhina eta forma
(unibertsoan existitzen den oro) dituenak soinu bat du.
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(UUHVRQDQW]LD REMHNWXEDWHQELEUD]LRIUHNXHQW]LDQDWXUDOD 
kontzeptua, soinuarekin osatzearen oinarrizko printzipioa da.
Unibertso guztia bibrazio egoera batean dago, giza gorputza
barne. Gorputzeko organo, hezur, zelula eta edozein zatik (eta
bere eremu energetikoak) erresonantzia frekuentzia osasuntsu
konkretu bat du. Gure ingurumen edo gure gorputzeko atalen
batekin burrunbatzeko gai ez bagara, disonante edo gaixo
bilakatuko gara.
Soinuak eta bibrazioek gizakion osasunean eragin zuzena
dutelako adibide argienetakoak ultrasoinuen terapiak dira.
0XVNXOXHQNRQWUDN]LRKDQGLEDWGXJXQHDQÀVLRWHUDSHXWDN
ultrasoinuen sesioak aplikatzen dizkigu. Ultrasoinu hauek
muskuluetako zeluletan modu jakin batean eragiten dute aplikatutako erresonantzia frekuentziaren arabera. Hobekuntzak
nabariak izaten dira, sendatzera helduz.
Zarataren eraginak gorputzean dituen ondorioak kontuan
hartzen dituen lehenengo adierazpen internazionalak 1972an
GXMDWRUULD2VDVXQHUDNR0XQGX(UDNXQGHDN 20( ]DUDWD
kutsadura mota bat bezala katalogatzea erabakitzean. Zazpi
urte geroago Stockholmeko Hitzaldiak, zarata, kutsatzaile esSH]LÀNREDWEH]DODVDLONDW]HQGX+DVLHUDNR[HGDSHQRÀ]LDOHN
D]DOHUDW]HQDUL]HQ(XURSDU%DWDVXQ(NRQRPLNRNRHVWDWXHWDQ
hartu zuten leku kutsadura akustikoa erregulatzeko. 1990ean
aurkeztutako informe batek, (VSDLQLDNR(VWDWXD]DUDWHQDGLH
razle handienak dituen munduko bigarren herrialdea dela dio,
-DSRQLDUHQRVWHDQ Izan ere, biztanleriaren % 74k jasangarria
den maila baino zarata gehiago jasaten du.
(XURSDU%DWDVXQDN]HQEDLWW[RVWHQHWDQHJLD]WDW]HQGXHQDUHQ
DUDEHUD(XURSDNREL]WDQOHHQODXUGHQDNMDVDQJDUULDGHQ
dB-ren mugatik gorako zarata mailak jasaten ditu. OsasuneUDNR0XQGX(UDNXQGHDNG%WDQMDUW]HQGXGHQERUDOX]H]
jasangarri bihurtu daitekeen zarata mailaren muga. 45 dB-tik
gora jasatean, loalditik iratzartzeko aukera oso altua da, jakinik, zarata maila hau oinezkoen kale arrunt batean eguneko
IRQGRNR]DUDWDUHNLQORUW]HQGHOD(ONDUUL]NHWDEDWHNPHWUR
bateko distantziara neurtuta 50-60 dB inguruko irakurketa
HPDWHQGXHWDJXUHKLULHWDNRNDOHQDJXVLHQHJXQHURNRWUDÀNR
baldintzek 70 dB-tik gora.
Zigor Iturbe
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Gaur egun jakina da zaratak eta soinuak, oro har, zuzenago
eragiten dutela zerebroaren komunikazioetan eta bihotzaren
taupada-frekuentzia edo erritmoan, ikusizko estimuluen aldean. Zarata hauek kadentzia erritmiko jakin batekin soinuak
memorizatuz, harremana eta komunikazioa bermatzen duten
LW[XUDNHLQXHWDPXJLPHQGXHWDQLW]XOW]HQGLUDÀVLRORJLDHWD
anatomia koordinatzen dituen elkarren menpeko eboluzio
EDWHQRQGRULR]=LHQWLÀNRNLGHPRVWUDWXDGDJR]DUDWDNHVWUHV
HJRHUDHWDHUUHDN]LRÀVLRORJLNRDNHWDSVLNRORJLNRDNELGHUDWX
ditzakeela. Besteak beste antsia, depresioa, buruko minak,
neurosia edo psikosia, jarrera aldaketa, agresibitatea, isolamendua… eragiten ditu zarata egunerokotasunean jasateak.
Denbora luzez zarata maila altua jasatean sortutako entzumen-galera atzeraezina da, entzumenaren zelula ziliarren berritze gaitasun ezagatik. Gortasuna 90 dB-tik gora denbora jarraituan jasatean ager daiteke. Minaren muga 140 dB inguruan
kokatzen da, hortik gora jasanezina da zarata gizakiarentzat.
Bihotzeko sisteman zuzenean eragiten du soinuak, eta zaratak
konkretuki, erritmoaren aldaketa, hipertentsio arteriala eta
efektu neuro-begetatiboek eragindako suspertze baskularra.
Glandula endokrinoak ere kitzikatuak gertatzen dira fenomeQRKRQHQJDWLNKLSRÀVLDUHQHUDOGDNHWDHWDDGUHQDOLQDUHQ
igoerarekin batera. Bestalde digestio-aparatuan gaixotasun
gastroduodenala ager daiteke horren atseden ezagatik.
Hiritar asko gaude zarata-baldintza idealaren mugaren azpitik
gure egunerokotasunean. Gertatzen dena da, askotan ez garela
konturatzen hor dagoela bi mekanismo nagusiri esker: maila
oso altuen aurrean gaudenean, entzumenaren sentsibilitatea
jeitsi egiten da eta ordaindutako prezioa behin-behineko
gortasuna edo gortasun iraunkorra izan daitezke. Bestalde,
maila baxuak jasatean, zerebroaren azaleko kapak ohitu egiten
dira. Zarata entzuten dugu baina ez gara konturatzen. Hau
loaldian gertatzen da. Zerbait entzutean seinaleak gure nerbiosistemara heltzen dira, ez gaituzte iratzartzen baina ondorio
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ÀVLRORJLNRDNHUDJLWHQGLWX]WH$GDSWD]LRVLQGURPHDL]HQD]
ezagutzen dena gertatzen da.
(XURSHDQ)HGHUDWLRQIRU7UDQVSRUW (QYLURQPHQW erakundeak
NDOHUDWXGLWXHQRQGRULRHQDUDEHUDLELOJDLOXHQWUDÀNRDNHWD
trenek sortutako zaratak bihotzekoengatik 50.000 heriotza eta
200.000 bihotzeko gaixotasun eragiten ditu urtean.
Hirietako zarata eragiten duten iturri nagusien artean, kotxea
aurkitu dezakegu kutsatzaile akustiko nagusi, kaleko zarataren
% 44ren erantzulea. Horren atzetik, motorrak aurkitzen dira
% 14rekin eta hirugarren tokian ibilgailu astunak % 12rekin.
Aipatzekoa da kalean ekoitzitako zarataren % 6 oinezkook
sortzen dugula, hau da, kale-eraberritzeek (% 3) sortzen
GXWHQDUHQELNRLW]D(UDEHUHDQDLUHJLURWXHWDDLUH]WDSHQ
sistemek % 3 sortzen dute eta sirena eta bozinek % 5 inguru.
Hirietako zabor-biltze sistemak zarataren % 2 soilik suposatzen du, baina sortutako molestia askoz altuagoa da loaldiko
denborarekin bat datorrelako.
Ikusten dugunez ibilgailuak dira hirietako zarataren % 75en
arduradunak. Beraz, nori dagokio hirien arteko zein hiri
barneko mugikortasunak eragiten duen zarataren arazo hau
erregulatzea? Garraioen industria erraldoiaren errua al da
GHQD"(GRSRUWXHUUHSLGHHWDNDQDOHQLQJHQLDULHQGLVHLQXHQD"
(WDJXNDUNLWHNWRRNEDDOGXJX]HUHVDQLN"
Zaraten aurka babesa bilatzean bi bide aurkitu ditzakegu: eraiNXQW]DUHQDHWDLQJXUXPHQDUHQD.DVXELHWDQ(XURSDN]X]HQGXWDNRJLGDOHUURHLMDUUDLW]HQ]DLH(UDLNXQW]DQ(UDLNXQW]DUHQ
$QWRODPHQGX/HJHDHWDRUDLQ&7(GLWXJXLQJXUXPHQPDLODQ
berriz, 37/2003 Zarataren Legea. Badirudi hurrengo urtean
/2(UHQ (UDLNXQW]DUHQ$QWRODPHQGXUDNR/HJHD EDUQHDQ
eraikuntzen hiru urteko erantzukizuna indarrean sartuko dela,
beraz, akustikako arazoak hiru urteko aseguruen barnean
sartuko dira nahiz eta hori guztia erregulatzeko OCT (Kontrol
Teknikorako Organismoa) bat beharko den.
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Nola eragingo zion zaratari arreta jartzeak 90eko eraikuntzaH]WDQGDUL"&7(QDXUNLW]HQGHQ'%+5GRNXPHQWXDN
HUDLNXQW]DVLVWHPDNDOGDW]HUDEHKDUWXJDLWX(OHPHQWXHQLVRODmendua albo batera uzten dugu aretoen arteko isolamenduaz
jarduteko. Isolamendua gehitzeko ez da nahikoa isolatzaile
akustikoa gehitzea, eraikuntza-sistemari izugarrizko arreta jarri
behar zaio. Honek zenbait kasutan eskulan berezia eskatzen
GXHWDHUDLNXQW]DÀQDJRD, honek denbora eta diru gehiago daNDUEHUHNLQ(UDLNXQW]DVLVWHPHLJHKLHQHUDJLWHQGLHQDL]DQLN
QRUPDOD'%+5D&7(NRGRNXPHQWXHWDQLQGDUUHDQVDUWXGHQ
azkenengoa izatea, ezta?
Gaur egungo legearen arabera, gure hirietako eraikinen
fatxadetako soinu-neurketa guztiak berdinak dira, beraz,
zaila da errepide edo aireportu batetik gertu bizi den hiritar
bati eraikina ongi eraikia dagoela eta leku kutsatu batean bizi
dela azaltzea. Guztiok dakigu soinu-paisaia guztiz aldakorra
dela Bilboko Abando plazako kale batetik alde zaharreko
kale batera, adibidez. Denborarekin hiri guztiek bilduko dute
soinu-mapa bat eta horren arabera isolamendu-eskakizunak
ezberdinak izango dira.
Hirietako soinu-paisaiaren kontrolean eraikinek beste erantzukizun du hirigintzak. Kaleen geometriak erreberberazioa
eragin dezake (batez ere geometria biribilduetan) eta ondorioz
]DUDWDUHQDQSOLÀNDW]HD*XQHEHUGHDNHUHDVNRWDQMDUW]HQGLUD
hirien gune periferikoetan, zenbaitetan autopistekin bat egiten
dutelarik. Adibidez, Bilboko Montefuerte auzoko parkea. A8ren Malmasin tunela dago gertu. Paseatzen zabiltzala ez da ez
errepide ezta kotxerik ikusten gune askotan, baina 200 kiloko
erleek eraikitako erlategi baten alboan zaudela dirudi!1
Oharra: 4HG GG G Gd G¢<; 9 G    
GG G¢=; 9H   G¢?; 9GG GG¢@; 9H G HG
 G¢A; 9GG¢B@ 9GH G¢D; 9GHH G¢<;; 9
G¢<<; 9GG G¢<=; 9 GGG¢<?; ¬ d¤¤
G: G:¤9=;<;

Errepideetako zarata mailaren neurketa sonometro batekin.
Iturria: www.diariosur.es
Egilea: Juan Soto.
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