
Відкрита наука: співпраця 
орнітологів Львова і Мелітополя 

для збереження наукової 
спадщини 

(ДОГОВІР № 151022/10)



Вихідні дані

Сьогодні в двох українських осередках орнітологічної науки, у 
Західноукраїнському орнітологічному товаристві у Львові (ЗУОТ) і 
Азово-Чорноморській орнітологічній робочій групі (АЧОРГ) у Мелітополі 
накопичені величезні архіви наукової інформації. 2



Реєстрація ЗУОТ та АЧОРГ як видавців 
даних у мережі GBIF

Реєстрація обидвох осередків (ЗУОТ та АЧОРГ) у GBIF - Глобальній мережі даних 
біорізноманіття https://www.gbif.org/uk/what-is-gbif  для публікації наукових даних, дозволить ввести 
їх у відкритий науковий обіг і зробить загальнодоступними для усього світу. 3

https://www.gbif.org/uk/what-is-gbif


На першому етапі проєкту (17.10.2022) проведено навчальний семінар для всіх охочих з наповнення і 
користування базами даних мережі GBIF. В роботі взяли участь 11 осіб. Матеріали семінару за адресою:
 https://drive.google.com/file/d/1X4LehN6rDBOQCe-_o_5NwR7KNR8RVMH3/view?usp=share_link

Навчальний семінар
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https://drive.google.com/file/d/1X4LehN6rDBOQCe-_o_5NwR7KNR8RVMH3/view?usp=share_link


Результати наповнення бази даних GBIF

ЗУОТ на першому етапі опубліковано 
матеріали орнітологічних 
спостережень за навколоводними 
птахами (1964-2015 рр.) – 10 470 
записів. 
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Опубліковано матеріали з Банку даних про 
гнізда і кладки  птахів України (1973-2015). 
Опубліковано всі матеріали по коноплянці 
(542 записи).
 
Загалом від ЗУОТ внесено 11012 записів

Результати наповнення бази даних GBIF
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З матеріалів АЧОРГ опубліковано 16 
наборів даних числом 8208 записів з 
зимових обліків та обліків птахів водно-
болотних угідь на азово-чорноморському 
узбережжі впродовж 2005-2017 років.

Загалом від АЧОРГ внесено 8208 записів

Результати наповнення бази даних GBIF
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Придбана оргтехніка

В рамках проекту ми придбали два ноутбуки. Один відтепер буде працювати в офісі ЗУОТ а другий 
вирушив до Азово-Чорноморської орнітологічної станції. 8



Інформація про проект поширювалася на:
• ФБ сторінці ЗУОТ https://www.facebook.com/VoloveOchko 
• порталі GBIF до кожного набору даних додавали так звані “Метадані”, які крім опису, що саме містить 

цей набір, містили ще й інформацію про проект в рамках якого відбувається публікація наборів. 
https://www.gbif.org/uk/dataset/213766d2-401a-41df-870a-ec365abb76af/project

• записано розмову з Віктором Майоровим для “Подкасту на відстані: з Мелітополем в серці” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2xvWwOzI4k&t=12s

Комунікаційна складова
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https://www.facebook.com/VoloveOchko
https://www.gbif.org/uk/dataset/213766d2-401a-41df-870a-ec365abb76af/project
https://www.youtube.com/watch?v=Q2xvWwOzI4k&t=12s


Орнітологи ЗУОТ і АЧОРГ вдячні за підтримку!

10Нарада Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи, 2018 р. с. Катранка, НПП Тузлівські Лимани


