Sopot 30 listopada 2015r

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.
Kto rano wstaje temu pTAK nadaje - cykl krótkich audycji
radiowych promujących bioróżnorodność
umowa nr WFOŚ/D/795/148/2015, z dnia 29.06.2015r
Celem projektu „Kto rano wstaje temu pTAK nadaje - cykl krótkich audycji radiowych
promujących bioróżnorodność” było zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości
przyrodniczej mieszkańców Pomorza. Cel ten został osiągnięty poprzez przygotowanie
i emisję na antenie Radia Gdańsk - radia publicznego o największym zasięgu w regionie,
cyklu audycji o tematyce ptasio-przyrodniczej. Audycje emitowano w piątki około godzinie
12:40.
Audycje realizowano w trzyosobowym zespole: dwoje ekspertów przyrodników Ewelina
Sobańska i Piotr Kamont, oraz dziennikarzem Radia Gdańsk Włodzimierzem
Raszkiewiczem.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem w ramach projektu przygotowano i wyemitowano
na antenie Radia Gdańsk od 29.06.2015 do 27.11.2015
LP

Tytuł audycji

Data emisji

1

W
Marszewie
szukamy
tam w koronach drzew

rudzików,

niedługo

pochodzimy

29.05.2015

2

Duży dzięcioł z chęcią pień ciął

09.06.2015

3

Jerzyk wpadł na chwilę do Eweliny Sobańskiej

12.06.2015

4

Zorro nazywany też rzeźnikiem mieszka w Oliwie

30.06.2015

5

Po wodzie pływa, kaczka się nazywa

03.07.2015

6

Mewa - symbol Sopotu lubi pospacerować po plaży i deptaku

10.07.2015

7

Pliszki górskie mieszkają nie tylko w górach

17.07.2015

8

Znamy sposób na krety - zaproś bociany do ogrodu

24.07.2015

9

Złodziejka w Radiu Gdańsk. Na spryt srok patrzymy z podziwem

31.07.2015

10

Co to za groźne ptaki siedzą przy autostradzie A1?

08.08.2015

11
12

Mrówkojady mieszkają również w Gdańsku. Są zielone i latają
Czy kormoran czarny, to naprawdę czarny charakter?

14.08.2015
23.08.2015

13
14

Radio Gdańsk prezentuje życie dość intymne siwego ptaka
Słonka w Ptasim Radiu Gdańsk

29.08.2015
04.09.2015

15

Żuraw - symbol miłości, wiosny i jesieni

11.09.2015

16

Kawka

18.09.2015

17

Kto powiedział, że gęsi są głupie?

25.09.2015

18

To jest dopiero wyczyn. Zrobić 5 tysięcy kilometrów bez jedzenia,
picia, odpoczynku

09.10.2015

19

Szczeka jak pies, miauczy jak kot. Zaskakujące opowieści o sójkach

16.10.2015
1

20

Gęś może być kaczką. Ptasie Radio Gdańsk prezentuje dziwaczną
nurogęś

23.10.2015

21

Lubią sobie pokwiczeć i najeść się płatków owsianych - dziwne
obyczaje dzięciołów

30.10.2015

22

Łabędzi nie karmimy chlebem!!!

06.11.2015

23

Zbiornik Jasień kontra Staw Wróbla czyli rzecz o gęsiach

13.11.2015

24

Gawrony są kolorowe

20.11.2015

25

Co zrobić żeby gołębie nie wchodziły nam na głowę?

27.11.2015

Sprawozdania z audycji zostały zamieszczone na stronie partnera projektu Radia Gdańsk:
http://www.radiogdansk.pl/index.php/audycje-rg/ptasie-radio-gdansk.html.
Ze względu na problemy techniczne materiały zostaną umieszczone na stronie
http://www.ptakipolskie.pl/kto-rano-wstaje-temu-ptak-nadaje do 20.12.2015.
Średnia słuchalność Radia Gdańsk w paśmie, w którym emitowane były audycje (dni
powszednie 12:45-13:00) wyniosła co najmniej:
30 tys. osób w skali województwa pomorskiego
27 tys. osób w wieku 25+ w skali województwa pomorskiego
17 tys. osób w skali Trójmiasta
14 tys. osób w wieku 25+ w skali Trójmiasta.
W trakcie realizacji projektu Radio Gdańsk było trzecią najchętniej słuchaną rozgłośnią
w Trójmieście z około 10% udziałem rynku i szóstą w skali województwa pomorskiego
w około 6,5% udziałem w rynku (wyniki na podstawie danych dostarczonych przez Radio
Gdański i za http://www.badaniaradiowe.pl/wyniki/trojmiasto.htm).
Cykl przygotowanych w ramach projektu audycji cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród słuchaczy. Świadczą o tym zarówno komentarze umieszczane pod poszczególnymi
artykułami na stronie Radia Gdańsk oraz telefony do rozgłośni po emisji audycji.
Sprawdziła się więc zarówno forma, jak i przystępny sposób prezentacji treści.
W kolejnym roku Ptaki Polskie oraz Radio Gdańsk zamierzają kontynuować realizację
audycji wzbogacając ją o elementy aktywizujące (konkursy, wycieczki), oraz interaktywne
(profil audycji na portalu społecznościowym Facebook).
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