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 Rysunek 1 Ocena osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w poszczególnych wskaźnikach D1 (ssaki, 
ryby, ptaki, siedliska pelagiczne) i D6 (siedliska bentosowe) – stan obecny 
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Rysunek 2 Ocena osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w poszczególnych wskaźnikach D2, D3 
(szprot i śledź), D5, D6 (pozostała część), D7 – stan obecny 
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Rysunek 3 Ocena osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w poszczególnych wskaźnikach D8, D9, 

D10, D11– stan obecny 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich
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Rysunek 4 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2027 w poszczególnych wskaźnikach D1 (ssaki, ptaki, ryby). 
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Rysunek 5 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2027 w poszczególnych wskaźnikach D1 (siedliska pelagiczne) D6 (siedliska bentosowe), D2, D3 (szprot). 
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Rysunek 6 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2027 w poszczególnych wskaźnikach D3 (śledź), D5, D6 (pozostała część), D7. 
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Rysunek 7 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2027 w poszczególnych wskaźnikach D8, D9, D10, D11 (hałas impulsywny). 
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Rysunek 8 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2027 w wskaźniku D11 (hałas ciągły). 
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Rysunek 9 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2050 w poszczególnych wskaźnikach D1 (ssaki, ptaki, ryby). 
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Rysunek 10 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2050 w poszczególnych wskaźnikach D1 (siedliska pelagiczne) D6 (siedliska bentosowe), D2, D3 (szprot). 
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Rysunek 11 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2050  w poszczególnych wskaźnikach D3 (śledź), D5, D6 (pozostała część), D7. 
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Rysunek 12 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2050 w poszczególnych wskaźnikach D8, D9, D10, D11 (hałas impulsywny). 
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Rysunek 13 Prognoza osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego w roku 2050 w  wskaźniku D11 (hałas 
ciągły). 

Źródło: Opracowanie własne 


