Громадська організація «Вікімедіа Україна» сприяє розвитку Вікіпедії —
вільної енциклопедії та інших проектів Фонду Вікімедіа через розвиток спільноти
редакторів, сприяння публікації матеріалів на умовах вільних ліцензій, співпрацю
з партнерами. ГО «Вікімедіа Україна» має статус регіонального відділення Фонду
Вікімедіа в Україні. Організація утворена в 2009 році.

Вікі любить Землю / Wiki Loves Earth
міжнародний фотоконкурс, учасники якого фотографують пам'ятки
природи й об'єкти природно-заповідного фонду і завантажують їх у
Вікісховище.
Мета — зібрати фотографії пам'яток природи й об'єктів
природно-заповідного фонду для ілюстрування статей Вікіпедії —
онлайн енциклопедії, яку щодня переглядають мільйони
користувачів.
Конкурс вперше було проведено в 2013 році в Україні, у 2014 році до нього
долучилося 16 країн світу, у 2015 – понад 25, у 2016 році конкурс проходив у 24
країнах, у 2017 році очікується участь 26 країн.
За 4 роки проведення конкурсу:
➢ взяли участь 
1078 
користувачів
➢ завантажено 
47 500 фото, що зафіксували з певної точки/точок 
3000 пам’яток
природи
➢ 8%завантажених світлин ілюструють статті у Вікіпедії різними мовами
➢ створено відкритий реєстр ПЗФ у просторі української Вікіпедії
основні переваги

основні недоліки

гіперпосилання на статтю у Вікіпедії за наявності

Складно здійснювати пошук по всій базі всередині
сайту чи окремими параметрами

посилання на галерею зображень за наявності

не для всіх об’єктів позначено точні географічні
координати

оновлювати може кожен

відсутність прив’язки
позначенням меж ПЗФ

до

кадастрових карт з

Зображення завантажуються на умовах ліцензії Creative Commons BY SA, що дозволяє вільно
поширювати світлини, змінювати і використовувати їх в будь-яких цілях за умови згадування автора.

Сайт: 
wikilovesearth.org.ua
Сторінка у Facebook: 
facebook.com/wle.ua

Інформація про природно-заповідний фонд
України у Вікіпедії
станом на травень 2017 в українській Вікіпедії
створено понад 4500 статей про об’єкти ПЗФ
Як створюються та покращуються статті про ПЗФ?

➢ користувачами з особистих мотивацій
➢ користувачами в рамках акцій зі спільного написання статей:
травень 2014 — місячник «Вікі любить Землю» (створено 129 статей, покращено — 58)
травень 2015 — конкурс «Пам’ятки природи у Вікіпедії» (створено або покращено 200)
тематичні тижні, присвячені певним регіонам

➢ завдяки напівавтоматиному створенню статей (заповнення табличної бази
волонтерами та формування статті програмою-ботом)
2017 рік — створено статті-стаби для всіх ПЗФ Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Закарпатської, Одеської, Харківської, Черкаської областей, яких не
існувало до тих пір, всього 1500 статей. Робота триває. Приклад - Плантація бархата
амурського

Також створено понад 300 навігаційних шаблонів — компактні списки ПЗФ області чи
списки певних типів ПЗФ, що додаються до статей

