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В урочищi «Абаго» площею понад 1000 га, розташованого в Кавказькому бiосферному за-

повiднику на вишинi 1800 м над р.м. знайдено i описано мiсцезростання малопоширеного тонконогу 
довголистого Poa longifolia Trin. Вiн характеризується висотою генеративних пагонiв 180-190 см, 
має листя довжиною 75-80 см, шириною 1,3-1,5 см. Проективне покриття травостою – 100%. 
Продуктивнiсть зеленоï маси 500 ц/га, сiна – 248 ц/га. Крiм пiвнiчно-захiдного Кавказу зу-
стрiчається в Криму i Закавказзi, але там вiн має вузьколисту форму. Рослина перспективна для 
iнтродукцiï в полiськi i карпатськi райони Украïни з помiрним, вологим клiматом i може сприяти 
покращенню кормовоï бази для диких i свiйських копитних тварин. 

Ключовi слова: Пiвнiчно-Захiдний Кавказ, субальпiйскi луки, тонконiг довголистий, копитнi тва-
рини, хiмiчний склад корму. 

Постановка проблеми. Серед шістнадцяти 
рiзновидів тонконогу, якi поширенi на Пiвнiчно-
Захiдному Кавказi, одним з найменш вiдомих є 
тонконiг довголистий (Роа longifolia Trin.). Перша 
згадка про нього i коротенька характеристика 
датується 1934 роком [1], а друга i остання [2] – 
1950 роком, в якiй дослiвно передруковано попе-
реднiй текст. 

Твердження, що тонконiг довголистий «над-
звичайно цiнна пасовищна рослина» спонукало 
до наполегливих пошукiв у цьому напрямку.  

Лише в серпнi 2013 року нам нарешті вда-
лось знайти майже одноріднi травостоï тонконогу 
площею понад 1000 га на територіï Кавказького 
бісферного заповідника. Він домінує в лучному 
поясі на вишині 1800 над р.м. в урочищi Абаго, 
яке тягнеться з північного на південний схід па-
ралельно хребту Безводному від г. Атамажі (2669 
м) до г. Тибга (3064 м). В складі злаковоϊ форма-
ціϊ, крім тонконогу, зрідка трапляється грястиця 
збірна, тимофіϊвка гірська, куничник очеретяний, 
щучник дернистий.  

Виявилось, що тонконіг довголистий росте 
не суцiльно, а окремими кущами. Кожен з них 
займає поверхню грунту вiд 125 до 225 см2. Довгі 
припідняті листки розташованi навколо куща в 
радіусі 0,5-0,8 м, тому проективне покриття тон-
коногових луків становить 100%. Врожайність 
зеленоϊ маси становить за лiто не менше 500 
ц/га. В фазу початку достигання насіння вона 
складалась з 76% листків i 24% генеративних 
пагонів, тобто маса листків становила 380, а сте-
бел 120 ц/га. Загальна врожайність сiна знаходи-
лась на рівні 248 ц/га. 

Генеративні пагони заввишки 180-190 см. 
Пагін складається з 4-х міжвузлiв і несе на собі 4 
листки з дуже довгою піхвою – 19-20 см. Листок 
має внутрішній плівчастий язичок біля 1 мм дов-
жини і зовнішнiй – війчастий, вушка мало помітні. 

Генеративні пагони закінчуються стиснутою міте-
лкою довжиною 12-25 см, свiтло-фiолетового 
кольору, яка після повного достигання жовтіє. 
Крім 100-125 генеративних пагонів в кущі нарахо-
вується 100-110 вкорочених листових стебел і 
650-750 листків. Листя в кінці вегетаційного пері-
оду має світлозелений, або частiше салатовий 
колір. 

Урочище Абаго характеризується прохолод-
ним і вологим кліматом, з частими туманами і 
приморозками на грунті навіть влітку. Середньо-
річна температура + 2,7°С, опадів 1000-1300 мм 
за рік. 

Гiрсько-лучнi дерновi грунти лукiв разташо-
ванi вище зарослiв кавказького рододендрону в 
смузi субальпiйського високотрав'я. Для них ха-
рактерний високий вмiст органичноï речовини 
(18,3-22,8%). Запаси гумусу в грунтовому профiлi 
становлять 289,7-390,9 т/га, а бiля половини його 
(110,1-161,1 т/га) сконцентровано в товщi гумусо-
вого горизонту (0-19 см). Найбiльша активна кис-
лотнiсть фiксується в його середнiй i нижнiй час-
тинi. Глибше, в iлювiальному горизонтi, 
збiльшується ph i зменшується гiдролiтична кис-
лотнiсть [3]. 

Численна кількість тонконогу в ассоціаціï Роо 
longifolia-Calamagrostietum arunginacea – високо-
поживного злаку з дуже ранньою вегетацією – 
роблять ці луки привабливими для диких копит-
них. Це угрупування займає південні, південно-
східні і південно-західні схили в межах висот 
1950-2300 м над р.м. і використовується копит-
ними протягом всього вегетаційного періоду, але 
найбільш інтенсивно навесні. 

Тонконіг довголистий є також постійним ком-
понентом північних довгосніжних місцезростань 
субальпійського поясу - субасоціаціï Hedusaro 
caucasicаe – Geranietum gumnocaeli trollietosum 
ranunculinus. Снiг тут сходить в червнi, вегетацiя 



4 Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Агрономія і біологія», випуск 3 (27), 2014 

 

розпочинається пiзно i копитнi переходять на цi 
луки в пiзньолiтнiй i осiннiй перiоди, коли трава 
на пiвденних схилах втрачає своï поживнi якостi. 

Пересуваючись по територiï по сезонах року 
слiдом за змiною стану рiзних типiв рослинних 
угрупувань, копитнi забезпечують кормом свою 
життєдiяльнiсть. Протягом року вони змiнюють 
для випасу не тiльки окремі угрупування, але й 
види, які споживаються в межах одного 
фiтоценозу. 

В усi перiоди року тварини вiддають перева-
гу зеленим рослинам. Взимку наявнiсть таких 
рослин зменшена до мiнiмуму, бо зеленi пагони 
зберiгаються тiльки у вiвсяниць строкатоï, низькоï 
i борознистоï, у осоки Юета, пiдмаренника 
кiльчастого, тирлича джимiльського, романа Сос-
новського, брусницi, водяники кавказькоï.  

В ранньолiтнiй перiод перевага надається 
анемонi пучкуватiй, а з середини лiта копитнi 
переключаються на рiзнотрав'я. Це дозволяє ïм 
змiнювати рослини, що з’їдаються, тодi, коли 
погiршується кормова якiсть у одних видiв i пок-
ращується у iнших i цим забезпечується стiйкiсть 
пiдсистеми «рослиннiсть-копитнi». 

В складi зеленоï маси зимових пасовищ 
участь тонконогу вiдсутня. В цей перiод основним 
мiсцем проживання копитних стає лiсовий пояс, 
проте окремi тварини: самцi турiв, сарни i навiть 
зубри, зимують в лучнiй гiрськiй смузi, де зелено-
листi рослини (11,4%), а також лишайники i 
пiдстилка (86,7%) дають 13,9 ц/га корму, що 
з’їдається. Щiльнiсть зубрiв на зимiвках велика i 
звичайно вони 3 роки не повертаються на одне й 
теж мiсце, доки повнiстю не розкладуться екск-
ременти. Пiдстилку (вiдмерле листя злакiв) при 
нестачi корму навеснi iнтенсивно використовують 
тури i сарни (з'ïдено 55%). 

Навеснi найбiльш багатi молодою травою 
луки з участю тонконогу, стоколосу строкатого, 
костриці строкатоï і низькоï, осоки Юета, що 
вiднесенi до ассоцiацiй Aconito orientale – 
Heracietum mantegazzinum i Poa longifolii-
Calamagrostietum arundinacea. Вони обидвi роз-
ташованi бiля верхньоï межi лiсу по схилах 
пiвденноï орiєнтацiï i найбiльш iнтенсивно вико-
ристовуються самками оленiв з молодняком вже 
тодi, коли врожай зеленоï маси таких лукiв скла-
дає всього 4,0-6,9 ц/га. Менш багатi зеленою 
травою луки субассоцiацii Р.L. – C.a. vicietosum 
alpestris, якi також займають пiвденнi схили в 
пригребеневiй частинi хребтiв. На таких луках 
нижче по схилах пасуться зубри, а вище – тури і 
сарни. 

Самками оленiв з молодняком використову-
ється тiльки частина зеленоï продукцiï i найбiльш 
бажаним кормом є молодi ростки тонконогу дов-
голистого, тодi як пiдстилка i рiзнотрав'я 
iгнорується цiлком. Запас лiтнього зеленого кор-
му в сприятливi за погодними умовами роки ко-
ливається вiд 722 до 997 ц/га, а в найбiльш не-

сприятливому роцi становить всього 122 ц/га. 
Добова потреба корму для оленя з розрахунку на 
повiтряно-суху масу – бiля 10 кг. Весною в перiод 
відростання без шкоди для стану травостою по-
винно використовуватись не бiльше 20% маси, 
що з’їдається. Тому в сприятливi роки ємкiсть 
високогiрних лукiв в другiй i третiй декадi травня 
становить 100-120 тварин, а в несприятливий рiк 
– тiльки 12 тварин. В екстремальнi роки екосис-
тема повинна вiдгукнутись або зниженням чисе-
льностi оленя, або занадто сильним пошкоджен-
ням рослинностi. 

Лiто в горах коротке й прохолодне. Його по-
чаток – середня дата закiнчення приморозкiв, що 
характерно для другоï декади червня. Це перiод 
найбiльш iнтенсивного росту трав, коли кiлькiсть 
зеленоï продукцiï за мiсяць на вологих су-
бальпiйських луках зростає в 30-40 разiв i всi 
види копитних мають можливiсть використовува-
ти поживну зелену траву. Якщо навеснi оленями 
перевага вiддається злакам, то на початку лiта 
зустрiчаються поïдки рiзнотрав'я, особливо ане-
мони пучкуватоï, цвiтiння якоï в цей час сягає 
максимуму. Охоче поïдаються також квiти шолу-
дивника Вiльгельма, вегетативнi пагони вiки 
гiрськоï. 

Розрахункове навантаження оленiв, турiв, 
сарн в другiй половинi червня, навiть в самому 
низьковрожайному роцi, значно переважае фак-
тичну чисельнiсть тварин, тобто запаси корму на 
субальпiйских пасовищах не лiмiтують кiлькостi 
копитних тварин i мiж ними практично вiдсутня 
конкуренцiя. Максимальний запас зеленоï маси 
на субальпiйских луках припадає на другу поло-
вину липня, але в цей час не вiн стає визначаль-
ним фактором, а поживна цiннiсть корму, яка 
починає погiршуватись слiдом за досягненням 
рослинним угрупуванням фази максимального 
цвiтiння (II декада липня). Цей процес настає 
ранiше на схилах пiвденноï експозицiï. İ, не див-
лячись на достатню кількість корму, копитнi по-
чинають пересуватись на пiвнiчнi схили, де знову 
можна побачити одночасний випас тварин рiзних 
видiв, тобто зростає конкуренцiя. 

В III декадi серпня вiдмирання травостою iде 
бiльш iнтенсивно, нiж прирiст і запас зеленого 
корму зменшується в 1,3-1,6 разiв у порiвняннi з 
лiтом, а у вереснi вiн падає в 2,5-3,0 рази. 
Найбiльш рiзке падiння вiдбуваться в перiод вiд 
вересня до жовтня, коли запас меншає в 16-19 
разiв в порiвняннi з лiтнiм максимумом i 
вiдповiдно зростає маса мертвоï пiдстилки. Мiж 
окремими видами копитних знову виникає конку-
ренцiя. 

Зеленi рослини високогiрних лукiв служать 
чудовим джерелом легкодоступних поживних 
речовин для копитних тварин (таблиця 1). В сухiй 
речовинi високоякiсноï весняноï молодоï трави 
мiститься бiля 27% протеïну, бiля 17-21 – 
клiтковини, 2,1-4,3 – жиру, 25-29 – БЭР, 9-11% 
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мiнеральних речовин. Вони також мiстять естро-
геннi речовини, якi пiдвищують репродуктивнi 
якостi самцiв i самок, прискорюють рiст молодня-

ка. Аналiз поведiнки копитних вказує на дуже 
чутливу реакцiю тварин на якiснi хiмiчнi змiни, що 
проходять в кормових рослинах. 

Таблиця 1 
Хiмiчний склад тонконогово-довголистого травостою високогiрних субальпiйських лукiв 

Вишина 
над р.м. Рослина  % на повiтряно-суху речовину 

протеïн клiтковина БЕР Жир Са Р Са/Р 
Веснянi пасовища 

1950 м 
над р.м. 

Тонконiг довголистий, молодi пагони 
(поïди оленя) 26,8 20,9 28,7 2,1 0,19 0,41 0,5 

2250 м  Тонконiг довголистий, стоколос 
строкатий, молодi пагони (поïди тура)  27,6 16,8 25,4 4,3 0,31 0,54 0,5 

Лiтнi пасовища 
2300 м  Тонконiг довголистий (поïди сарн i 

оленiв) 17,8 20,1 41,8 2,4 0,46 0,38 0,8 

Осiннi пасовища 
1800 м  Тонконiг довголистий  

листя 
стебла 

 
7,17 
3,67 

 
27,7 
36,1 

 
 

1,75 
1,66 

 
3,71 
2,20 

 
2,45 
1,60 

 
1,5 
1,4 

 

В зимовий период у тварин вибору нема i 
ними використовується та частина територiï 
лукiв, яка вiльна вiд снiгу. Корм має низьку пожи-
вну якiсть, тодi як за стандартом вмiст протеïну 
повинен бути не менше 5-9%, а клiтковини – не 
перевищувати 28-31%. Пiдстилка, що складає 
основу зимового корму, ледве вiдповiдає цим 
вимогам. Очевидно, тварини знаходяться на 
бiдному пайку i ïм доводиться частково викорис-
товувати внутрiшнi запаси органiзму. Навеснi, з 
появою молодоï трави, сутуацiя рiзко змiнюється. 
Одночасно з таненням снiгу i розширеннем площi 
пасовищ зростає поживна якiсть рослин. У тва-
рин з'являється вибiр i вони концентруються на 
травостоях з бiльшою продуктивнiстю i по-
живнiстою, де одночасно можуть випасатися зуб-
ри, оленi, тури, сарни. Перiод найбiльш 
iнтенсивного росту плоду, що припадає на 
останнi тижнi тiльностi i перiод швидкого росту 
молодняка в першi тижнi життя звичайно 
спiвпадають з найбiльш високою поживнiстю трав 
(травень, червень). 

Хiмічний аналiз рослин, що вибiрково 
з’їдаються, дозволяє зробити висновок, що на-
веснi найбiльшу потребу всi види копитних мають 
в перетравному бiлку. Зокрема, оленем 
поïдаються молодi стебла тонконогу довголисто-
го iз вмiстом протеïну 26,8%, що переважає його 
концентрацiю в зимових кормах в 3-5 разiв. 

Характерно також, що високий вмiст фосфо-
ру i оптимальне спiввiдношення кальцiю до фос-
фору (не вище 2) також визначають високий 
рiвень поïдання рослин. Менше навесні олень 
потребує жиру і безазотистих екстрактивних ре-
човин, основну частину яких складають цукри і 
крохмаль. Високий вміст протеïну відмічено в 
рослинах, що поïдаються туром (27,6%), але цi 
тварини вiддають перевагу пасовищам з високим 
вмiстом калiю, кiлькiсть якого зростає з 
пiдвищенням висоти над рiвнем моря. Подiбним 
пасовищам вiддають перевагу i самцi оленя, якi, 
як правило, тримаються вище, нiж самки з моло-

дняком. Це пов’язано з iнтенсивним вiдростанням 
рогiв, якi на 45% складаються з органічних, голо-
вним чином, бiлкових речовин, та на 50% з фос-
форно-кислих солей кальцiю, на 5% з iнших со-
лей. Перебування самцiв в верхнiх смугах гiр 
пояснюється тим, що тут травостiй за своїм 
хiмiзмом якраз найбiльш вiдповiдає ïх потребам. 

Зубр навеснi, хоч i використовує тi ж схили, 
але вiддає належне iншому злаку – молодим 
стеблам кострицi строкатоï, яка мiстить достатню 
кiлькiсть протеïну – 18,8% i поряд з цим має 
бiльш високi, нiж на оленячих пасовищах, запаси 
жиру i БЕР. 

Таким чином, рiзна потреба в хiмiчних еле-
ментах сприяє територiальному перерозподілу 
копитних, що зменшує рiвень конкуренцiï за кор-
мовi ресурси і пiдвищує стійкість екосистеми. В 
звязку з тим, що час вступу в вегетацiю i початок 
цвiтiння у рiзних видiв трав не спiвпадають, пiки 
ïх поживноï цiнностi припадають на рiзнi строки. 
Це дає можливiсть в тiй же послiдовностi 
змiнювати рослини, що з’їдаються. Якщо в травнi 
в харчуваннi копитних переважають злаки й осо-
ки, то в червнi спектр кормів розширюється i зба-
гачується рiзнотрав'ям. Улюбленим кормом копи-
тних стає анемона пучкувата – домiнант багатьох 
рослинних угрупувань субальпiйского поясу, яка, 
до речi, iнколи [4], характеризується чомусь як 
шкiдлива пасовищна рослина. Вмiст протеïну в 
ній становить 16,8%, жиру – 4,1%, БЕР – 44,2%, 
клiтковини – 14,1%. 

З часом, iз збiльшенням продуктивностi ви-
сокогiрних лукiв, зменшується ïх поживнiсть i в 
липнi – серпнi при повному достатку зеленоï маси 
тваринам потрiбно витрачати все бiльше енергii 
на пошуки рослин з оптимальним вмiстом пожив-
них речовин. В липнi копитнi переходять перева-
жно на пiвнiчнi схили, якi на початку літа пiзнiше 
звiльнились вiд снiгу, i де фаза розвитку рослин 
молодша. Бажаними стають голостебловоге-
ранiєвi i сiббальдiєвi травостоï з високим вмiстом 
протеïну, цукрiв i оптимальним спiввiдношенииям 
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кальцiю до фосфору. На таких луках спо-
стерiгається сумiсний випас оленiв i сарн. 

В кiнцi липня зубр починає вибiрково поïдати 
щучник дернистий, хоч цю рослину не люблять 
жоднi з iнших диких чи свiйських тварин. Данi 
хiмiчного аналiзу свiдчать, що в ньому мiститься 
високий процент жиру i саме це приваблює 
зубрiв. Одночасно, що ще бiльш дивно, вони по-
чинають охоче поïдати високоотруйну чемерицю 
Лобеля, вiд якоï гарантовано гинуть всi iншi жуйнi 
тварини. Виявилось, що в нiй високий вмiст 
мiнеральних речовин, особливо кальцiю.  

Висновки. Фiтоценози субальпiйських сере-
дньотравних лукiв в Кавказькому заповiднику на 
гiрсько-лучних субальпiйських грунтах поширенi в 
межах 1700-2400 м над р.м. i займають схили 
рiзноï крутизни i експозицiï, сформованих як 
силiкатними, так i карбонатними гiрськими поро-

дами. Субальпiйський пояс в Карпатах знахо-
диться в смузі 1550-1800 над р.м. приблизно в 
таких самих умовах температурного режиму i 
зволоження на гiрсько-лучних буроземних грун-
тах. Лучнi типи рослинностi на територiï висо-
когiрних карпатських пасовищ є вторинними по-
лонинами з переважанням чорничникiв та 
бiловусникiв. Грунтам притаманна висока кис-
лотнiсть. 

Зважаючи на деяку подiбнiсть грунтових i 
природно-клiматичних умов субальпiйського поя-
су Пiвнiчно-Захiдного Кавказу i Украïнських Кар-
пат, а також Полiсся i з огляду на високу вро-
жайнiсть зеленоï маси, ïï значну поживнiсть тон-
конiг довголистий варто iнтродукувати в Карпат-
ський i Полiський регiон з метою збiльшення про-
дуктивностi природних лукiв. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ДЛЯ ИНТРОДУКЦИИ В ПОЛЕССКИЙ И КАРПАТСКИЙ РЕГИОН СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ ВИД – МЯТЛИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ 
Л. Горковенко, C. Осецкий, Ю. Спасовський, Р. Сємагина 
В урочище Абаго площадью свыше 1000 га, расположенного в Кавказском биосферном запо-

веднике на высоте 1800 н.у.м. найдено и описано местопроизрастание малораспространенного 
мятлика длиннолистного. Он характеризуется высотой генеративных побегов 180 – 190 см, ли-
стья длиной 75 – 80 см и шириной 1,3 – 1,5 см. Продуктивность зеленой массы 500 ц/га, сена 
248 ц/га. Проективное покрытие травостоем – 100 %. Листовая поверхность кустов перекрыва-
ется, поэтому проективное покрытие травостоя составляет 100 %.Кроме северо-западного 
Кавказа встречается в Крыму и Закавказье, но там имеет узколистную форму. Растение пер-
спективно для интродукции в полесский и карпатский регионы Украины с умеренным влажным 
климатом и может способствовать улучшению кормовой базы для диких и домашних копытных 
животных. 

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, субальпийские луга, мятлик длиннолистный, копы-
тные животные, химический состав корма. 

 
PERSPECTIVE FOR THE INTRODUCTION IN THE POLISSYA AND CARPATHIAN REGION 

BLUEGRASS POA LONGIFOLIA TRIN. 
L. Gorkovenko, S. Osetsky, Yu. Spasovsky, R. Semagina 
In the tract of "Pasture Abagо" of 1000 ha, located in the Caucasian Biosphere Reserve at an altitude of 

1800 m above sea level, it was found and described the site of growing of rare endemic bluegrass Poa longi-
folia Trin. It is characterized by the height of generative shoots -180-190 cm; the length of leaves - 75-80 cm 
and width of 1,3-1,5 cm. Projective herbage cover is 100%. Productivity of green mass was 50,0 t/ha, hay – 
24,8 t/ha. Besides the north-west Caucasus it is found in the Crimea and the Transcaucasia, but there it is 
another angustifoliate form. The plant is perspective for the introduction in subalpine grasslands of the Car-
pathians and may contribute to the improvement of the forage resources for wild and domestic ungulates.  

Keywords: North-West Caucasus, subalpine meadows, bluegrass longifolia, is curious to animals, the 
chemical composition of the feed. 
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