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Perämerenketomaruna 
Bottnisk malört 
Artemisia campestris subsp. bottnica 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen 
(CR) EU:n lajikoodi: 1945 

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa huono, heik-
kenevä  

 
Luonnehdinta 
Perämerenketomaruna on monivuotinen, 20–80 cm korkea 
ruoho. Sen varret ovat pystyt tai kohenevat, ohuet ja sitkeät 
sekä usein punaiset. Lehdet ovat kapealiuskaiset ja ainakin 
alimmat lehdet ovat ruodilliset. Kukinto on kapeahko myke-
röstö. Perämerenketomaruna on hyvin vaikea erottaa keto-
marunasta (Artemisia campestris subsp. campestris), josta se 
on luultavasti kehittynyt ja jonka kanssa se usein risteytyy. 
Perämerenketomarunalla on useimmiten suuremmat ja kar-
vaisemmat mykeröt. Lajin taksonomia vaatii vielä selvitte-
lyä. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Perämerenketomaruna kasvaa hiekkamaalla avoimilla ja 
kuivilla paikoilla, kuten hiekkarannoilla. Perämeren rantojen 
kotoperäinen kasvi kasvaa Suomessa alkuperäisenä vain 
Tornion Vähä-Huiturissa ja Hailuodossa. Muut rannikon al-
kuperäisesiintymät ovat joko hävinneet tai risteytyneet keto-
marunan kanssa. Uuslevinnän tuloksena radan- ja tienvar-
silla kasvaa kasvia, jonka taksonominen asema ei ole sel-
villä. 
 

 
Nykytila ja uhkatekijät 
Perämerenketomarunan säilymisen suurin uhka on risteyty-
minen ketomarunan kanssa. Myös umpeen-kasvu, hiekka-
rannan voimakas virkistyskäyttö ja satunnaistekijät uhkaavat 
pieniä populaatioita. Vähä-Huiturin esiintymä ja sen säily-
minen on otettu huomioon Perämeren kansallispuiston 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Kasvupaikan avoimuutta on 
lisätty puustoa ja pensaikkoa raivaamalla. Hailuodon esiin-
tymässä on vain muutama yksilö. Kasvia on pyritty elvyttä-
mään siirtoistutusten avulla 2010-luvulla, mutta yksilöiden 
vakiintuminen uusille paikoille vaikuttaa seurannan perus-
teella epävarmalta. 
 
Hoitosuositukset 
Kasvupaikat tulee pitää avoimina. Perämerenketomarunan 
biologiaa ja ekologisia vaatimuksia tulee selvittää ennen 
kuin yksityiskohtaisia hoitosuosituksia voidaan antaa. 
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