Sopot 28 lutego 2017r

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.
Kto rano wstaje temu pTAK nadaje - cykl krótkich audycji
radiowych promujących bioróżnorodność
umowa nr WFOŚ/D/795/51/2016, z dnia 04.05.2016r

Cel projektu
Celem projektu „Kto rano wstaje temu pTAK nadaje - cykl krótkich audycji radiowych
promujących

bioróżnorodność”

było

zwiększenie

poziomu

wiedzy

i

świadomości

przyrodniczej mieszkańców Pomorza.
Efekty projektu
Cel ten został osiągnięty poprzez:


przygotowanie i emisję na antenie Radia Gdańsk - radia publicznego o największym
zasięgu w regionie, cyklu 40 audycji o tematyce ptasio-przyrodniczej. Audycje
emitowano w poniedziałki (02.05.2016 - 27.02.2017) w godzinach 12:00-15:00;



organizację i 4 spacerów ornitologicznych
08.05.2016 - Park Oliwski,
06.05.2016 - Park Reagana,
08.07.2016 - Lasy Oliwskie,
22.01.2017 - Park Oliwski.

Audycje i spacery realizowano w trzyosobowym zespole: dwoje ekspertów przyrodników
Ewelina Sobańska i Piotr Kamont, oraz dziennikarzem Radia Gdańsk Włodzimierzem
Raszkiewiczem. Zachętą do słuchania audycji był konkurs „Zgadnij jaki to ptak?” Zadaniem
słuchaczy było odgadnięcie bohatera audycji. Podpowiedzi ułatwiające rozwiązanie zagadki
pojawiały się w pierwszej (z trzech) audycji. Konkursy cieszyły się bardzo dużą
popularnością. Średnio padało 23 odpowiedzi, z czego ok 70% było poprawnych.
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Zgodnie z przyjętym harmonogramem w ramach projektu przygotowano i emitowano
na antenie Radia Gdańsk audycje od 02.05.2016 do 27.02.2017
LP

Bohater audycji

Data emisji

1

Pokrzywnica

02.05.2016

2

Kapturka

09.05.2016

3

Bernikla kanadyjska

16.05.2016

4

Kukułka

23.05.2016

5

Trzciniak

30.05.2016

6

Łyska

06.06.2016

7

Remiz

13.06.2016

8
9

Pleszka
Oknówka

20.06.2016
27.06.2016

10

Pustułka

04.07.2016

11

Trznadel

11.07.2016

12

Bocian czarny

13

Żołna

18.07.2016
25.07.2016

14

Szczygieł

01.08.2016

15

Jastrząb

08.08.2016

16

Dzięciołek

15.08.2016

17

Ptaki nocy

18
19
20

Drop
Lelek
Kopciuszek

22.08.2016
29.08.2016
19.09.2016
26.09.2016

21

Gęś zbożowa

22

Orzechówka

23

Sierpówka

24

Wąsatka

03.10.2016
10.10.2016
17.10.2016
24.10.2016

25

Łabędzie

07.11.2016

26

Uszatka

14.11.2016

27

Alki

21.11.2016

28

Jarząbek

28.11.2016

29

Edredon

05.12.2016

30

Kuropatwa

12.12.2016

31

Zimorodek

19.12.2016

32

Perkozek

02.01.2017

33

Dzwoniec

09.01.2017

34

Bażant

16.01.2017

35

Cyraneczka

23.01.2017

36

Czeczotka

30.01.2017

37

Płomykówka

06.02.2017
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38

Potrzeszcz

13.02.2017

39

Bielaczek

20.02.2017

40

Bielik

27.02.2017

Efekty rzeczowe projektu:
Liczba nagranych audycji - 40 sztuk


Liczba opublikowanych artykułów - 40 sztuk



Liczba przeprowadzonych konkursów - 40 sztuk



Liczba wyprodukowanych nagród - 60 sztuk



Liczba rozdanych nagród w ramach konkursów - 40 sztuk



Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe - 16 odpowiedzi



Liczba przeprowadzonych spacerów ornitologicznych - 4 sztuki



Liczba uczestników spacerów ornitologicznych - 144 osoby
I spacer - 38 osób
II spacer - 34 osoby
III spacer - 40 osób
IV spacer - 32 osoby



Czas antenowy - 40 X 12 min = 480 minut



Emisja cyklu na antenie Radia Gdańsk - 10 miesięcy



Średnia słuchalność Radia Gdańsk w paśmie - 35 tys.

Efekty ekologiczne projektu:


zwiększenie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej wśród odbiorców
projektu;



lepsza rozpoznawalność gatunków ptaków żyjących w naszym otoczeniu;



kształtowanie

prawidłowych

postaw

(niezabieranie

młodych

ptaków

z

ich

naturalnych siedlisk, rozsądne dokarmianie itp.);


wzrost liczby osób samodzielnie zgłębiających wiedzę o ptakach;



wzrost liczby osób notujących swoje obserwacje w elektronicznych kartotekach
przyrodniczych, co może wpłynąć korzystnie na stan poznania awifauny Pomorza.
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Podsumowanie
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. Po raz
kolejny sprawdziła się więc zarówno forma, jak i przystępny sposób prezentacji treści.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również spacery ornitologiczne.
W ramach dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia Ptaki Polskie i Radia Gdańsk
wyemitowano łącznie 81 audycji poświęconych pospolitym ptakom występujących na
Pomorzu. 66 z nich zostało dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Pozostałe
zostały nagrane ze środków własnych w okresie pomiędzy realizację etapów I i II projektu.
W związku ze stopniowym wyczerpywaniem się listy pospolitych gatunków ptaków w
kolejnych odsłonach proponujemy zmianę akcentów z gatunków, na problemy
przyrodnicze.
Zostaną one pokazane przez pryzmat gatunków ptaków, które można spotkać na terenie
województwa pomorskiego. Prezentowany w każdej audycji gatunek stanowić będzie punkt
wyjścia do opisania problemu przyrodniczego np.:

wycinanie starych drzew - utrata miejsc lęgowych dla sikor, kowalików
i dzięciołów,

usuwanie owocujących krzewów - utrata miejsc lęgowych dla kapturki
i zaganiacza, ale też bazy pokarmowej dla gatunków migrujących i zimujących
- jemiołuszki, kwiczoły, szpaki

intensywne koszenie trawników - utrata bazy pokarmowej dla szczygłów
i dzwońców,

termoizolacja budynków - utrata miejsc lęgowych dla wróbli, oknówek i jerzyków,
W ten sposób omawiając kolejne gatunki wracać będziemy do tego samego problemu.
W gawędach nie zabraknie oczywiście ciekawostek o gatunkach.

Sprawozdanie sporządził
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