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Annotation The thesis gives a brief description of phytocoenoses within the "National park "Grand Meadow".

Територія НПП «Великий Луг» знаходиться в степовій природній зоні, у під зоні різнотравно-типчаково-ковилових степів, тому зональним типом рослинності у нашому регіоні є степова рослинність. Степову рослинність поділяємо на такі підтипи: лучна, чагарникова, псамофіт на (на піщаних ґрунтах), петрофітна (на кам’янистих відслоненнях ).
Провідним фактором у формуванні рослинного покриву парку виступає рівень ґрунтових вод. Цей покрив досить різноманітний – тут поєднується водна рослинність, прибережно-водна, лучна рослинність, залишки заплавних лісів з переважанням Quercus robur L., тополево-вербові ліси, а також піщані сухі луки на верхівках грив островів Великі і Малі Кучугури. 
Найбільшу площу нині займає прибережно-водна високо травна рослинність, яка формує природний комплекс акваторії Каховського водосховища і різних за площею островів навколо проток, а також піщані сухі луки. 
Із ценозів видів з вільно плаваючим листям поширені угруповання Hydrocharis morsus-ranae L. Трапляється також угруповання лататтєвих – частіше Nuphar lutea (L.) Smith, зрідка  Nymphaea alba L. Значне поширення мають угруповання рідкісних водних видів, занесених до «Червоної книги України»,Trapa natans L. та Salvinia natans (L.)All., які спорадично трапляються у водоймах. Ці угруповання занесені до «Зеленої книги України»(2009).
Прибережно-водна рослинність парку є різноманітнішою та флористично багатшою, ніж водна, і трапляється на всій території, утворюючи смуги. Переважають угруповання Typha angustifolia L., та Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. 
У комплексі з луками трапляються ділянки заплавних лісів, як на островах, так і у вигляді смуг по берегах. Здебільшого це ліси з тополі чорної Populus nigra L., тополі білої  P. alba L., верби білої Salix alba L. У підліску та травостої заплавних лісів домінують типові види заплавних лісів. У заплавах переважають лучні види та види узлісь.
У цілому, рослинний світ парку відбиває різноманіття екотопів, характеризується своєрідністю в зв’язку з розташуванням на природних границях степової зони Лівобережжя. 

