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The syntaxonomy diversity of forest vegetation of Kyiv by floristic classification is presented. The leading factors of forest vegetation differentiation are determined.

Традиційно на території колишнього СРСР ценотичне різноманіття рослинності вивчалося у рамках типології заснованої на використанні домінантного підходу. Тому всі накопичені літературні дані по лісовій рослинності м. Київ не можуть бути порівняні з результатами одержаними з використанням еколого-ценотичного підходу, а також з науковими даними сусідніх країн, де цей підхід набув широкого поширення. Тому метою дослідження є визначення ценотичного різноманіття лісової рослинності на основі флористичної класифікацій. Як модельний об’єкт було обрано лісопарки та парки м. Київ. Всього виконано 829 геоботанічних описи лісової рослинності, які опрацьовувалися за методикою Браун-Бланке. 
За результатами класифікації отримано 5 класів рослинності (Salicetea purpureae, Querco-Fagetea, Quercetea pubescenti-petraeae, Vaccinio-Piceetea, Robinietea). Найбільшим за синтаксономічним багатством і різноманітністю виявився клас Vaccinio-Piceetea (1 порядок, 2 союзи, 7 угруповань) та Querco-Fagetea (1 порядок, 2 союзи, 1 асоціація, 1 субасоціація, 4 варіанти та 2 угруповання), трете місце займає Robinietea (1 порядок, 2 союзи та 4 угруповання). Меншим різноманіттям характеризуються класи Salicetea purpureae (1 порядок, 2 союзи та 2 асоціацій) та Quercetea pubescenti-petraeae (1 порядок, 1 союз, 2 угруповання). 
Також за допомогою методів синфітоіндикації було проведено фітоіндикаційну оцінку та досліджено екологічні амплітуди виділених синтаксонів за п’ятьма провідними факторами – вологість, вміст мінерального азоту в ґрунті, багатство ґрунту, кислотність та світловий режим. Встановлено, що переважають синтаксони з широкою екологічною амплітудою, що пояснюється значним ступенем антропогенної трансформації лісової рослинності та значною часткою у ній антропофітів. Провідними факторами диференціації лісової рослинності і формування її синтаксономічного різноманіття є світловий режим та трофність ґрунту, а саме забезпеченість рослин доступними формами азоту, в той час, як за фактором вологостідиференціації не спостерігалося. 

