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Annotation. Ecological conditions are different not only in the different cenoses even within the same cenosis. For example, it depends on level of the slope, exposition and others factors. Phytoindication allows to estimate the ecological conditions within the same phytocenosis.

Метод фітоіндикації екологічних режимів часто використовують для оцінки екологічних умов зростання рослинних угрупувань. Метою роботи було вивчення флористичних та еколого-ценотичних особливостей ділянок суходільних луків в залежності від їх положення в рельєфі.
Дослідження проведені у липні 2018 року, на території що межує з НПП «Гомільшанські ліси». Було закладено 12 пробних ділянкок по 10 м2, які були згруповані в три екологічні профілі. Екоморфічний аналіз та визначення екологічних режимів проводились з використанням екологічних шкал Д. Н. Циганова (1983).
Загальне проективне покриття на ділянках коливалось у межах 70 – 98 %. За результатами проведеного дослідження встановлено, що загальний склад флори досліджених луків нараховує принаймні 65 видів, що належать до 22 родин вищих судинних рослин. Найбільш чисельними виявились родини Asteraceae – 30 % (16 видів), Poaceae – 13 % (8 видів), Fabaceae – 11 % (7 видів). 
Гігроморфічний аналіз показав переважання MsKs на верхніх та середніх ділянках схилу (43 % та 35,5 %) відповідно та KsMs на нижніх (42 %), що відповідає загальним відомостям про нерівномірність розподілу вологи на різних рівнях схилу з виключно атмосферним режимом зволоження. Геліоморфічний аналіз виявив загальну перевагу у складі флори геліофітів (44 %). На верхніх ділянках переважають He (55,3 %), натомість у нижній частині схилу збільшується роль ScHe (65,5 %). Трофоморфічний аналіз показав, що ґрунти досліджуваних ділянок доволі багаті.
Ценоморфічний аналіз показав перевагу у складі флори на нижніх і середніх частинах схилу SilPr (по 16 %), а на верхніх – St (13 %). Такий розподіл за ценоморфами характерний для суходільних луків. Частка рудерантів у флорі досліджених ділянок складає 21 – 34 %, що вказує на значний ступінь трансформації фітоценозу.
Таким чином встановлено, що на окремих ділянках досліджених суходільних луків у залежності від положення в рельєфі формуються різні екологічні умови, що відображається у флористичних особливостях, цено- та екоморфічному спектрах флори.


