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Harmful human activity has led to the destabilization in natural ecosystem processes. These areas need special attention in synanthropic study as indicator of natural environment.

Дослідження флори проводили 2012-2017 рр. із застосуванням маршрутних і стаціонарних методів дослідження. Приналежність видів до синантропної фракції флори визначали на підставі переліку поданого В.В. Протопоповою (Протопопова, 1991). Кліматоморфи виділено за К.Раункієром (Raunkiaer, 1934). Екологічний аналіз проводився з використанням екологічних шкал запропонованих                            Дідухом Я.П. (Didukh, 2011).
За результатами власних польових досліджень, встановлено, що спонтанна флора полігону захоронення ГХБ представлена 121 видом із 86 родів, що належать до 30 родин, 3 класів і 2 відділів. Синантропна фракція флори полігону охоплює 67 видів, (55,37% від загальної кількості видів) які належать до 2 відділів (Equisetophyta  та Magnoliophyta), 3 класів (Equisetopsida, Magnoliopsida та Liliopsida),  19 родин та 55 родів.
За системою класифікації кліматоморф К.Раункієра (Raunkiaer,1934) в синантропної фракції  флори полігону захоронення ГХБ гемікриптофіти об’єднують 30 видів (44,78 %), терофіти - 29 видів (43,28 %), геофіти – 7 видів (10,45 %), криптофіти – 1 вид (1,49 %).
У результаті проведеного аналізу види синантропної флори стосовно режиму зволоження розподілені таким чином: мезофіти – 27 видів (40,3 %), субмезофіти – 20 видів (29,85 %), гігромезофіти складають 15 видів (22,39 %), гігрофіти – 4 види (5,97 %), до ксерофітів належить 1 вид (1,49 %). 
Щодо вмісту засвоюваних форм азоту у грунті, рослини синантропної фракції флори розподіляються на такі екогрупи: нітрофіли – 32 види (47,76 %), гемінітрофіли – 25 видів (37,31 %), еунітрофіли – 8 видів (11,95 %), субанітрофіли – 2 види (2,98 %).
За вимогами до вмісту карбонатів у ґрунті виділено 4 екологічні групи. Переважають акарбонатофіли – 29 видів (43,28 %) та  гемікарбонатофоби – 28 видів (41,79 %). Гемікарбонатофіли  налічують 9 видів (13,44 %), карбонатофоби – 1 вид (1,49 %)
Щодо умов загального сольового режиму більшість видів належать до семіевтрофів – 43 види (64,18 %). Евтрофи налічують 19 видів (28,36 %), субглікотрофи – 3 види (4,48 %) та мезотрофи – 2 види (2,98 %).
У складі досліджуваної флори виділено 4 екологічні групи за відношенням до кислотного режиму ґрунту: субацидофіли – 36 видів (53,73 %), нейтрофіли - 27 видів (40,31 %), ацидофіли – 3 види  (4,48 %), базифіли – 1 вид (1,49 %).


