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Maatalousympäristössä pysyvästi laiduntamalla hoidetut alueet ylläpitävät luonnon ja maiseman 

monimuotoisuutta ja ovat monien uhanalaisten lajien elinpaikkoja. Luonnonlaitumien 

maaperävaikutuksia on kuitenkin tutkittu vähän. Maaperäeliöstö on lajistoltaan pienikokoista ja 

huomaamatonta, mutta sen biologinen monimuotoisuus on moninkertainen yläpuolisiin 

ekosysteemeihin verrattuna. Maaperän eliöt ryhmitellään yleensä koon mukaan makro- (mm. lierot), 

meso- (mm. mikroniveljalkaiset kuten hyppyhäntäiset ja punkit, änkyrimadot) ja mikrofaunaan (mm. 

sukkulamadot) sekä mikrobistoon. Maaperän mikrobisto koostuu pääosin yksisoluisista bakteereista 

ja arkeoneista sekä rihmamaisista sienistä. 

Maan mikrobisto on pääosassa orgaanisen aineksen hajotuksessa. Myös maaperäeläimillä on 

kuitenkin suuri rooli maan hajotustoiminnassa ja ravinteiden kierrossa. Esimerkiksi lierot ja 

änkyrimadot ovat karikkeensyöjiä, jotka mikrobiston lahottamaa eloperäistä ainetta pilkkomalla 

nopeuttavat sekä aineksen hajoamista että vapauttavat siihen sitoutuneita ravinteita kasvien 

käyttöön. Sukkulamadot taas voidaan jakaa ravinnonkäyttötapojen perusteella ns. toiminnallisiin 

ryhmiin, jotka kertovat mille trofiatasolle eli mihin kohtaan ravintoverkossa lajit sijoittuvat; 

sukkulamadoissa onkin sekä karikkeensyöjiä, petoja, kaikkiruokaisia, sienen-, kasvin- että 

bakteerinsyöjiä. Tärkeän roolinsa takia lieroja, änkyrimatoja ja tiettyjä sukkulamatoryhmiä kutsutaan 

usein bioindikaattorilajeiksi-/ryhmiksi, joiden määrän ja trofiatasojen välisten suhteiden avulla 

voidaan päätellä paljon maan hyvinvoinnista. 

Luonnonlaitumien alkuperäinen tilanne vaihtelee, mikä heijastuu myös maaperän kemiallisiin (pH, 

ravinteet), fysikaalisiin (maalajitteet) ja biologisiin olosuhteisiin. Rehevä runsasravinteinen lehtomaa 

tarjoaa maaperäeliöstölle suotuisamman elinympäristön kuin havupuuvaltaisen metsälaitumen 

hapan podsolimaannos. Muokkaamattomuus ja monipuolinen kasvillisuus kerryttävät orgaanista 

ainesta maan pintakerroksiin. Eloperäisen aineksen määrä ja laatu vaikuttavat suoraan 

maaperäeliöstön elinoloihin. Laiduntavien eläinten lanta puolestaan muodostaa runsasravinteisia 

laikkuja, josta hyötyvät maan alla elävät maaperäeliöt ja sitä kautta maan ravinnetalous. 

Monimuotoisuuden kannalta vaihtelevat maaperäolosuhteet ovat eduksi. 

Lumolaidun-hankkeessa tiloilla selvitettiin luonnonlaidunten maaperän biologisia ja fysikaalisia 

ominaisuuksia visuaalisesti ns. kuoppatestin avulla. Lisäksi maanäytteistä analysoitiin orgaanisen 

aineksen kokonaismäärä (hiili, typpi), pH ja johtoluku eri kerroksissa (0-10, 10-20, 20-30 cm). 

Vertailuksi samat havainnot tehtiin viereiseltä pellolta, jos sellainen oli lähistöllä. Maastokäyntien ja 

maaperäanalyysien perusteella valittiin kolme luonnonlaidun-pelto –paria, joilta määritettiin vuonna 

2020 maaperäeläinten monimuotoisuutta (lierot, mesofauna: änkyrimadot ja mikroniveljalkaiset ja 

mikrofauna: sukkulamadot). Maaperämikrobiston määrää ja toiminnallista monimuotoisuutta 

arvioitiin epäsuorilla tavoilla seuraamalla kahden laadultaan erilaisen kasvimateriaalin 

hajotusnopeutta maassa 3 kk aikana (vihreä tee ja rooibos-yrttitee; PET-muovista valmistetuissa 

pyramidi-pusseissa) ja kuvailemalla alueiden maaperäominaisuuksia ja kasvillisuutta. 

Luonnonlaitumilla kasvillisuus on peltomaata monimuotoisempaa ja mukana on niittykasvillisuuden 

tapaan runsaasti kasvilajeja, joiden kanssa tietyt maaperämikrobit muodostavat symbiooseja eli 



molempia osapuolia hyödyttäviä rakenteita. Typpeä sitovat Rhizobium-bakteerit muodostavat 

juurinystyröitä palkokasvien kanssa. Keräsienet taas muodostavat monien kasvilajien kanssa ns. 

sienijuuri-symbioosin (palkokasvit, useimmat niittykasvit pois lukien sarat, kohokkikasvit ja 

ristikukkaiset), joka vaikuttaa erityisesti kasvien fosforinsaantiin. Kasvien juuriston laajuus ja syvyys oli 

tyypillisesti suurempaa luonnonlaitumilla, mikä saattaa selittää maan hyvää rakennetta. Orgaanisella 

aineksella on keskeinen merkitys maan tuottavuuteen. Se ylläpitää eliöstön monimuotoisuutta, 

vaikuttaa kestävän mururakenteen muodostumiseen sekä veden ja ravinteiden pidättymiseen ja 

vapautumiseen. Luonnonlaitumilla orgaanista ainesta kertyi pintamaahan huomattavasti viereistä 

peltoa enemmän. Kun tarkasteltiin koko maaprofiilia 30 cm syvyyteen, ainoastaan monilajista ja 

syväjuurista nurmikasvustoa pellolla kasvattavalla Kankaanpään tilalla oli peltomaassa syvemmissä 

kerroksissa selvästi luonnonlaidunta korkeampi hiilen pitoisuus. Joillain luonnonlaitumilla mikrobiston 

hajotusaktiivisuutta ilmeisesti hidasti matala pH. Orgaanisen aineksen hajotusnopeus kuvaa yleensä 

hyvin maaperän hajottajaeliöstön toimintakykyä. Käytetyn teepussi-menetelmän tulosten perusteella 

mikrobiston hajotusaktiivisuudessa ei havaittu oleellisia eroja eri luonnonlaidun-kohteiden tai 

luonnonlaidunten ja viereisten peltojen välillä. Hajotusaktiivisuus oli varsin hyvä kaikkialla, toisaalta 

menetelmä ei ollut kovin herkkä osoittamaan pieniä eroja. 

Tarkasteltujen maaperäeläinten eli lierojen, mikroniveljalkaisten (punkit ja hyppyhäntäiset), änkyri- ja 

sukkulamatojen runsaus oli suurempaa luonnonlaitumilla kuin pelloilla. Maaperän änkyrimatojen ja 

lierojen yksilömäärät olivat yli kaksi kertaa suurempia luonnonlaitumilla kuin viereisillä pelloilla. 

Parhaimmillaan luonnonlaidunten maassa oli yli 250 lieroa neliömetrillä. Lierolajeista edustettuina 

olivat tyypilliset peltomaiden lierolajit: peltoliero, onkiliero ja kasteliero. Syvälle kaivautuvien 

kastelierojen aikuisten yksilöiden osuudet olivat molemmilla alueilla pieniä. Sen sijaan 

luonnonlaitumilla oli huomattavasti enemmän nuoria kaste- ja onkilieroja sekä muiden lierolajien 

nuoria ja aikuisia yksilöjä. Sukkulamadoista tunnistettiin määrän lisäksi ravinnonkäyttöryhmät 

(kasvinsyöjä, sienensyöjä, bakteerinsyöjä, kaikkiruokainen ja peto). Kaikki ravinnonkäyttöryhmät 

olivat edustettuina molemmissa maankäyttömuodoissa, mutta runsaudet olivat järjestelmällisesti 

suurempia luonnonlaitumilla. Mikroniveljalkaiset tunnistettiin heimo-tasolle. Tunnistetuista 

mikroniveljalkaisista noin 90% oli erilaisia maaperän punkkeja, hyppyhäntäisiä oli noin 10%. Myöskään 

mikroniveljalkaisten heimojen esiintyvyydessä eri maankäyttömuotojen välillä ei ollut suurta eroa. Sen 

sijaan myös mikroniveljalkaisten runsauksia tarkasteltaessa ero oli jälleen johdonmukaisesti aina 

luonnonlaitumen hyväksi. Suuri maaperäeläinten runsaus luonnonlaitumilla edistää maan toimintaa, 

maan mururakenteen muodostumista ja kestävyyttä sekä kasvinterveyttä. 

Yhteenvetona Lumolaidun-hankkeen maaperäselvityksistä voidaan todeta, että luonnonlaitumet ovat 

monimuotoinen ympäristö maaperäeliöstölle ja ne tuovat monimuotoisuutta maatalousympäristöön 

myös maaperässä. 


