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Annotation. Bioindication characteristics of algae were used in assessing the ecological state of the Kiev and Kanev reservoirs. It has been found that in the Kanev Reservoir the contribution of eutraphentic organisms, nitrogen-autotrophic taxa tolerating elevated concentrations of organically bound nitrogen, and eurysaprobes was higher than that in the Kiev Reservoir. This fact is indicative of a higher degree of contamination of the Kanev Reservoir by nutrients and organic matter.  

Проби епіфітних водоростей відбирали влітку з використанням загальноприйнятих методик з 23 видів вищих водяних рослин, які належать до трьох екологічних груп: повітряно-водних, з плаваючим листям і занурених.  
Результати екологічного аналізу показали, що в досліджених водоймах найбільшою кількістю видів представлені бентосні і планктонно-бентосні організми, мешканці повільно текучих і помірно теплих вод, алкаліфіли, а також індиференти по відношенню до солоності води. Серед індикаторів типу живлення переважали автотрофи, які розвиваються за підвищеної концентрації азотвмісних органічних сполук, серед індикаторів органічного забруднення – β-мезосапробіонти і еврисапроби, а серед індикаторів трофічного рівня – евтрофні організми.
В обох водосховищах характер розподілу видів – індикаторів місцезнаходження, проточності і солоності води був подібним. Частка  мешканців помірно теплих вод, алкаліфілів і алкалібіонтів була більшою в Канівському водосховищі, а частка ацидофілів та індиферентів – меншою, ніж у Київському. У Канівському вододосховищі частка евтрофних організмів, автотрофів, що розвиваються за підвищеної концентрації азотвмісних органічних сполук, і еврисапробів (показників помірно забруднених вод) була більшою, ніж у Київському. Це свідчить про вищий ступінь забруднення Канівського водосховища біогенними елементами і органічними речовинами, що підтверджується даними прямих гідрохімічних вимірювань. 






