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Daggmaskarna flyttar
tiotals ton jord per
hektar varje år

Vem bor i åkermarken - hur ser de ut och hur lever de?
Kristina Lindström, Professor i Hållbar utveckling, Helsingfors Universitet
Nina Sevelius, Utvecklingschef för trädgårdsproduktion, SLF

Förlusten av det vi kallar biodiversitet, alltså naturens mångfald, är ett av
de stora globala hoten just nu tillsammans med klimatuppvärmningen.
Medan klimatuppvärmningen kan mätas som temperatur och koldioxidhalt
i atmosfären, är det mycket svårare att mäta biodiversiteten. Det fina är
i alla fall att vi faktiskt kan påverka mångfalden genom att i första hand
använda våra egna ögon som verktyg.

I den här artikeln ska vi titta
närmare på biodiversiteten
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har också visat sig att daggmaskarna trivs bäst i neutralt
pH och därför gynnar strukturkalkning av jordar med lägre
pH maskarna, däremot är hårt
packad mark en av de största
fienderna. Daggmaskarna
kan röra sig med god koordination i och utanpå marken

Organismerna är alla beroende av varandra.

i underjorden. Marken är ju
inte bara det underlag som
växterna fäster vid, utan rötterna som tränger ner i marken möts av ett sjudande liv
av stor betydelse för både
avkastningen och miljön.
Daggmaskarna är bekanta
för de flesta. De är också
ett tecken på åkermarkens

hälsa. Markhälsa innebär att
markens skick är sådant att
växterna mår bra – rätt struktur, fuktighet, lagom med näringsämnen och ett myller av
organismer som man inte ser
med blotta ögat. Vilka är då de
här mer eller mindre osynliga
medhjälparna som arbetar tillsammans med odlaren?

med hjälp av sitt hydrostatiska
skelett, sina yttre segment
samt de längsgående musklerna och ringmusklerna med
vars hjälp deras kropp dras
samman respektive pressas
framåt. Daggmaskar saknar
ögon men kan urskilja om
det är ljust eller mörkt. Sitt
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En åker där det växer en enda
gröda, till exempel spannmål,
har låg biodiversitet åtminstone beträffande växtarter. En
vall med gräs och olika klöverarter har en större artrikedom, dvs. diversitet. Där ser
man också många olika pollinerande insekter som ökar
biodiversiteten. En dikesren
med många olika blommande
växter är ett eldorado för de
pollinerande insekterna och
där är biodiversiteten betydligt större än i åkern. Åkerns
fåglar är en viktig komponent
i ett artrikt ekosystem. I takt
med att åkerns artrikedom
minskat har fåglarna också
minskat i oroande grad. Organismerna är alla beroende
av varandra.

Det är vanligt att det finns runt
100 daggmaskar men som
mest har man hittat upptill
1000 daggmaskar per kvadratmeter åkermark. Daggmaskarna trivs bäst i obearbetad mark, till exempel vall
eller betesmark, som innehåller mycket växtrester som de
kan använda som föda. Det

Forskare har beräknat och uppskattat det genomsnittliga vimlet
under ett stövelspår när stövlarna är av storlek 42. Arterna varierar
beroende på markkvaliteten.
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Diversitet och jordbruk

De tre mest utbredda daggmaskarterna i finsk åkerjord
är stor lövdaggmask (Lumbricus rubellus), åkerdaggmask (Aporrectodea caliginosa) och stor daggmask
(Lumbricus terrestris). En
daggmask kan leva i 3–10 år,
men i naturen lever de oftast
en kortare tid. Alla daggmaskar är tvåkönade men de behöver para sig med en annan
individ för att få avkomma.
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Lyssna på vår podcast
som anknyter till artikeln:

Stor lövdaggmask (på bilden) och stor daggmask har pigment för
att klara solens UV-strålar och är därför rödaktig, åkerdaggmasken
däremot saknar pigment och är därför känslig för solljus.

Daggmaskar kan bli skadade t.ex. i samband med
jordbearbetning. Förlorar
de en del av bakkroppen
överlever den och en ny
bakända kan växa ut
igen. Om daggmasken
däremot blir kapad framför gördeln, dör båda
delarna av masken. En
daggmask blir alltså inte
två daggmaskar!
På ungefär 25 år har hela
vårt matjordslager på ca
20–30 cm passerat genom
tarmen på någon daggmask.
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