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Є.М.Брадіс
як видатний флорист

Короткі біографічні дані
• Народилася 13 серпня 1900 р. в м. Пскові в родині вчителів.
• У 1922 році Є.М. вступила на біологічне відділення 1-го
Московського державного університету, який закінчила у
1930 р.
• У 1930 р. вступила до аспірантури в Науково-дослідний
інститут ботаніки Московського державного університету, її
керівником був проф. В.В. Альохін.
• У 1934 р. захистила кандидатську дисертацію на тему
«Растительный покров как показатель почвенных условий»,
працювала на Центральній торфовій дослідній станції.
• З жовтня 1938 р. працювала в Україні Розпочала вивчення
боліт західних областей, але ця робота була перервана
війною. Разом з Інститутом ботаніки виїхала до Уфи, де
вивчала болота Башкирії. Докторську дисертацію по цих
матеріалах захистила після війни в Києві в Інституті ботаніки.
• Основними напрямками досліджень були геоботаніка (загальні
питання геоботаніки та болотознавство), охорона рослинного
світу, систематика, флористика.

Схема розподілу рослин українських боліт
за групами трофності
• Види широкої за трофністю екології, які ростуть на болотах
всіх типів (10 видів судинних рослин, 5 видів гіпнових мохів)
• Оліготрофні види (3 види судинних рослин, 2 види сфагнів)
• Олігомезотрофні види (11 видів судинних рослин, 9 –
сфагнів, 4 – гіпнових мохів)
• Мезотрофні (2 види судинних рослин, 3 – сфагнів)
• Мезотрофно-евтрофні (47 видів судинних рослин, 7 –
сфагнів, 16 – гіпнових мохів)
• Евтрофні (112 видів судинних рослин, 6 – сфагнів, 32 –
гіпнових мохів)

Рукопис Є.М.Брадіс на тезах наради з
класифікації рослинності (Ленінград, 1971)
Це заключне
слово
Є.М.Брадіс, де
вона стверджує,
що основним
принципом
виділення
болотної
рослинності є
екологофітоценотичний і
полемізує з
ленінградськими
ботаніками

Рідкісні та зникаючі види болотних рослин в
УРСР (Брадіс, Андрієнко, 1973)
Дуже рідкісні
Cladium mariscus R.Br.
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Saxifraga hirculus L.
Salix livida Wahlenb.
Chamedaphne calyculata Moench.
Carex heleonastes Ehrh.
Carex orthostachys C.A.M.
Carex wiluica Mainsch.
Orchis cordigera Fr.
Liparis loeselii (L.) Rich
Malaxis paludosa (L.) Sw.
Swertia perennis L.

Рідкісні
Betula humilis Schrank.
Oxycoccus microcarpus Turcz.
Carex davalliana Sm.
Carex dioica L.
Carex pauciflora Lightf
Scheuchzeria palustris L.
Pinguicula vulgaris L.
Drosera intermedia Hayne
Carex paniculata L.
Valeriana simplicifolia Kabath.
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Всесоюзна нарада по типології болотних масивів
Київ, травень 1972 р.

