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It was analyzed of the synanthropic component of the spontaneous flora of the parks - monuments of landscape gardening of Vinnytsia sity. The floras of parks were estimated by proportion of synantropic species of the native and alien fraction, the distribution of species within the fraction by an origin, a degree of naturalization, a time and a manner of permeation. The indexes of antropogenic transformation have been calculated.

Метою роботи був аналіз синантропної компоненти спонтанної флори парків-пам'яток садово-паркового мистецтва (ППСПМ) м. Вінниця та встановлення особливостей їх антропогенної трансформації.
Матеріалами для дослідження були результати флористико-геоботанічного обстеження, проведеного у липні 2016 року на території чотирьох ППСПМ м. Вінниця: Центрального міського парку, парку ім. акад. О.І. Ющенка, ботанічного саду «Поділля», Національного музею-садиби М.І. Пирогова. На основі даних було складено анотований конспект флори у форматі таблиць Excel. Номенклатуру вищих судинних рослин наведено за номенклатурним чеклістом судинних рослин України (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Для виділення та характеристики видів синантропної фракції використано критерії Й. Корнася, наведені за В.В. Протопоповою (1991). Для визначення стану трансформації флори використано індекси синантропізації, апофітизації, антропофітизації, археофітизації, кенофітизації та модернізації (Jаckowiak, 1993).
Встановлено, що спонтанна флора ППСПМ м. Вінниця характеризується досить високим ступенем синантропізації, зокрема найбільшим вмістом синантропних видів відзначається музей-садиба М.І. Пирогова (70,8%), а найнижчим – БС «Поділля» (53%). Процеси апофітизації у всіх парках переважають над процесами адвентизації. У складі апофітної фракції, за ступенем адаптації до антропогенних чинників переважають евапофіти. У складі адвентивної фракції за часом занесення переважають археофіти, однак у БС «Поділля» вони поступаються кенофітам. За ступенем натуралізації та способом поширення домінують епекофіти. Цілком природно, що за вмістом ергазіофітів першість посідає БС «Поділля».
Таким чином, співвідношення фракцій синантропної флори ППСПМ м. Вінниця та показники індексів антропогенної трансформації обумовлені особливостями функціонування досліджених парків, насамперед, інтенсивністю рекреаційного навантаження та наявністю менеджменту.

