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Annotation. The first results of original algological studies of Girskii Tikych River is given. In the samples  136 taxa (139 infr. taxa) were revealed. Two species are fist cited for  the Middle Dnieper algofloristic subprovince. Phacus  anaceolus A. Stokes is rare species for algae flora of Ukraine.

Ландшафти долини р. Гірський Тікич зазнають значного антропогенного тиску, в тому числі й рекреаційного, і потребують  охорони на державному рівні. Науково обгрунтувана необхідність створення НПП "Гірський Тікич" (Куземко та ін., 2017). Отже, на сучасному етапі актуальним є вивчення всіх компонентів флори та виявлення  її созологічних аспектів. Потужні  відслонення  Українського кристалічного щита  в околицях  с. Буки (Маньківський р-н, Черкаська обл.), де долина річки утворює каньйон з порогами, сприяє формуванню різних екотопів та своєрідного альгорізноманіття. Спеціалізованих досліджень видового складу водоростей  р. Гірський Тікич  раніше не проводилось.
Збір альгологічного матеріалу здійснювали за загальноприйнятими методами (Водорості, 1989) у різні сезони (осінь 2017 р, літо 2018 р). У  результаті  опрацювання оригінальних даних у руслі виявлено 136 видів (139 вн. такс.), що відносяться до 52  родів, 34 родин, 21 порядку та 10 класів. Систематична структура розподілена між 7 відділами: Сyanoprokaryota — 16 (11,5 %), Euglenophyta — 26 видів або 29 вн. такс. (20,9 %), Bacillariophyta — 43 (30,9 %), Xanthophyta — 3 (2,1 %), Eustigmatophyta — 2 (1,4 %), Charophyta — 5 (3,6 %), Chlorophyta — 38 видів або 41 вн. такс. (29,6 %)
Отримані  данні свідчать проте, що в  літній період для річки характерне «цвітіння» води. Масового розвитку  досягають  представники роду Microcystis Lemmerm. (Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz., Microcystis flos-aquae (Wittr.) Kirch., Microcystis pulverea (Wood) Forti  emend Elenk., Microcystis wesenbergii Komarek). Присутній  у  пробах також токсичний вид – Cylindrospermopsis  raciborskii  (Wołosz.) Seenayya et Subba Raju. В осінній період у водотоці збільшується різноманіття евгленових водоростей (27 видів), що в свою чергу свідчить про наявність значної кількості органічної речовини.
Вперше вказуються  для  Середньодніпровської альгофлористичної  підпровінції: Menoidium pellucidum Perty та Phacus  anaceolus A. Stokes, який є рідкісним видом у флорі України.



