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Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006

Perämerenmaruna
Artemisia campestris L. ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb.

Kuva: Päivi Virnes

• Luonnonsuojeluasetus: erityisesti suojeltava, rauhoitettu
• Luontodirektiivi: liitteiden II ja IV laji
• Uhanalaisuusluokka vuonna 2000: CR, äärimmäisen uhanalainen; Suomen vastuulaji
• Suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono

Levinneisyysalue ja esiintyminen
Perämerenmarunan levinneisyysalueen pinta-ala on 99
km². Pinta-ala on määritetty olemassa olevien 10x10
km:n esiintymisruutujen mukaan, joita on vain yksi.
Ruutu sivuaa Ruotsin rajaa, eikä siis ole kokonaan Suomen puolella. Suomessa perämerenmarunalla on enää
jäljellä vain yksi geneettisesti puhtaana pidetty esiintymä Perämeren kansallispuiston Vähä-Huiturin saaressa
(kuva 1). Muut rannikon alkuperäisesiintymät ovat joko
hävinneet tai risteytyneet ketomarunan (A. campestris
ssp. campestris) kanssa. Suomen levinneisyysalue jatkuu
yhtenäisenä Ruotsin puolelle.
Lajin levinneisyysalueen on arvioitu pienentyneen tarkastelujaksolla 1970–2006. Levinneisyysalueen taantuminen on tapahtunut todennäköisesti jo 1950–1980-lukujen aikana. Perämerenmarunan alkuperäinen levinneisyysalue on saattanut olla noin 5 000 km² eli se olisi
pienentynyt jopa 98 %. Alkuperäisen levinneisyysalueen
arvioon on sisällytetty rantaa ja saaria sisältävät 10x10
km:n ruudut Pyhäjoelta Tornioon. Vuoden 1970 jälkeen
lajin kasvupaikkoja tiedetään hävinneen mm. Hailuodosta ja Kemin Ajoskrunnilta. 1990–2000-luvuilla levinneisyysalueen koko on ollut vakaa.
Perämerenmarunan levinneisyysalue tunnetaan hyvin. Lajin esiintyminen muualla kuin nykyisellä kasvupaikalla vaikuttaa epätodennäköiseltä.
Lajin levinneisyysalueen tilan on arvioitu olevan epäsuotuisa huono sen voimakkaan supistumisen vuoksi.

Populaatiokoko
Perämerenmarunan Vähä-Huiturin esiintymässä on
tehty vuosina 2001–2005 tarkempaa osapopulaation
seurantaa. Seurannassa on laskettu kukkivien ja kukkimattomien tuppaiden määrät eri kokoluokissa (kuva 2).
Tuppaiden kokonaismäärään kuuluvat kaikki kukkivat
sekä kukkimattomista vakiintuneet tuppaat (kuvan 1 kokoluokat 2 ja 3). Pienet kukkimattomat tuppaat (kokoluokka 1) ovat taimia tai pienikokoisia maarönsyjä, joiden kuolleisuus on suuri, eikä niitä sen vuoksi ole otettu
mukaan. Tuppaiden kokonaismääräksi vuonna 2005 arvioitiin noin 1 700 (taulukko 1). Arvio tehtiin seuratuista osapopulaatiosta laskettujen kukkivien (145) ja kukTaulukko 1. Perämerenmarunan populaatiokoko.

Tuppaita
Kukkivia tuppaita
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Kuva 1. Perämerenmarunan levinneisyys.
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Lajiin vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät
sekä tulevaisuuden ennuste
Perämerenmarunan suojelutasoa Suomessa on heikentänyt lähinnä rehevöitymisestä johtuva lajille sopivien
hiekkarantojen umpeenkasvu. Laidunnus ei sinällään
liene perämerenmarunalle välttämätöntä, mutta saarilaidunnuksen jatkuminen olisi voinut vähentää rehevöitymisestä johtuvan umpeenkasvun negatiivisia vaikutuksia.
Vähä-Huiturin populaation elinympäristön laatu on
pääosin pysynyt vakaana, sillä retkeilijöiden aiheuttama
tallaus on säilyttänyt avoimia hiekka-alueita. Paikoitellen
kasvupaikan reunoilla puusto ja pensaat olivat alkaneet
levittäytyä kasvupaikan reunoille, mutta esiintymää on
hoidettu nuorta puustoa ja pensaita raivaamalla.
Lajin kasvupaikat kasvavat myös luontaisesti umpeen
primäärisukkession edetessä. Merestä paljastuva uusi
kasvualusta voi olla perämerenmarunalle soveltumatonta
rehevöitymisestä johtuvan liian nopean kasvittumisen ja
ruovikoitumisen vuoksi. Koska ranta on hyvin jyrkkä,
maankohoaminen kasvattaa perämerenmarunalle sove
liaan elinympäristön määrää Vähä-Huiturissa vain hyvin
hitaasti. Edellä mainittujen syiden lisäksi lajin selviytymistä uhkaa edelleen sen risteytyminen ketomarunan
kanssa.
Rautiaisen ym. (2002) mukaan lajin tulevaisuus näyttää hyvin epävarmalta, koska mahdollisesti myös VähäHuiturin saareen kulkeutuu ennemmin tai myöhemmin
risteymäpopulaatioiden siitepölyä tai siementä. Lajin
ainoalla olemassa olevalla kasvupaikalla nykyisen suurui-

nen hiekkarannan käyttö on kohtuullista ja siitä aiheutuva tallaus todennäköisesti ehkäisee umpeenkasvua. Perämerenmarunan nykyinen populaatio on elinvoimainen,
mutta alalajiin kohdistuvien uhkien vuoksi kehityssuunnan ennuste on laskeva.
Perämerenmarunan tulevaisuuden ennusteen arvioidaan olevan epäsuotuisa huono. Yhden esiintymän varassa oleva populaatio vaarassa on hävitä umpeenkasvun ja
mahdollisen ketomarunan kanssa tapahtuvan risteytymisen seurauksena.

Suojelutilanne ja hoitotoimet
Perämerenmarunan ainoa nykyinen kasvupaikka on suojeltu ja se sijaitsee Perämeren kansallispuistossa (taulukko 2).
Kasvupaikan länsipäästä poistettiin vuonna 2002 rantapensaikkoa ja katajia umpeenkasvun ehkäisemiseksi.
Suojelu-, hoito- ja tiedonkeruutarve
Lajin lisäsuojeluun ei ole tarvetta.
Lajin nykyisillä kasvupaikoilla ei ole välitöntä hoitotarvetta. Tulevaisuudessa kuitenkin pensaiden ja katajikon raivaus voi olla tarpeen. Nykyisen esiintymän
lähialueiden ketomaruna- ja risteymäpopulaatiot tulisi
hävittää risteytymistodennäköisyyden pienentämiseksi.
Vähä-Huiturin esiintymää on tarpeen seurata noin
joka kolmas vuosi.
Perämerenmarunan taksonomian selvittämiseen ja ex
situ -suojeluun tähtäävä hanke on käynnistynyt Oulun
yliopistolla vuonna 2008.

Taulukko 2. Perämerenmarunan olemassa olevien havaintopaikkojen jakautuminen suojelualueille, suojeluohjelma-alueille ja niiden ulkopuolelle sekä Metsähallituksen alueille. Lähde: ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä 2.1.2007.
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