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Here we assess the potential of using data obtained from “Fungi of Ukraine” Facebook group for revealing of fungal fruiting phenology across Ukraine. The data about two common fungal taxa were analyzed. Pros and cons of using the group as phenological dataset is discussed.

Дослідження фенології грибів потребує великих масивів польових спостережень, які у низці країн ефективно виконують аматори, що документують свої спостереження у вигляді звітів мікологічних товариств, а також у базах даних з біорізноманітності (https://www.inaturalist.org/; http://www.frdbi.info/; https://svampe.databasen.org/; http://www.pilze-deutschland.de/;  http://www.univie.ac.at/oemykges/pilzdatenbank/). Дослідження, оперті на аналіз таких даних, дали змогу виявити характер залежності плодоношення грибів від географічних та кліматичних факторів (Boddy et al., 2013; Andrew et al., 2016, 2018; Heegaard et al., 2016).
Донедавна проводити такі дослідження в Україні було неможливо за браком даних. Наразі, однак, набуває популярності Facebook-спільнота “Гриби України” (https://www.facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny/), що є найбільшим українським агрегатором даних про трапляння грибів. Дані спільноти вже було використано для уточнення поширення Morchella steppicola Zerova – виду з Червоної книги України (Гелюта, 2017).
Ми проаналізували повідомлення про знахідки Flammulina velutipes (Curtis) Singer та видів роду Sarcoscypha (Fr.) Boud., розміщені у спільноті – впізнаваних таксонів, яким властива виражена сезонність. Показано, що повідомлення розподілені територією України нерівномірно: 35% з них припадають на Київ та Київську область; південні та східні регіони охоплені помітно менше, ніж решта. Для Sarcoscypha spp. простежено чіткий зв’язок повідомлень про знахідки із ходом весняних температур у різних регіонах України.
Попри премодерацію, помітна частка дописів містять неповну або погано структуровану інформацію про місце й час знахідки, назву таксона. Ці та інші причини унеможливлюють наразі автоматизоване вивантаження даних. Однак, ця ініціатива має потенціал перерости у першу всеукраїнську базу даних знахідок грибів.

