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Det är solig majdag på Stora Alvaret på Öland. Ute i hagen går korna och betar och några 
bin kan ses surra fram och tillbaka mellan små violetta blommor som sitter i klassar nära 
marken. Blommorna kallas Majviva (Primula Farinosa) och har fått sitt namn för att de 
blommar främst nu i maj månad. Majvivan kan ses lite varstans i landet från Skåne till 
Jämtland och växer på kalkrik mark, i hagar, kärr och kring grusvägar. Men vad är det som 
gjort att den växer där den växer? 
 

Olika klimat – olika förhållande för arter  
Det kommer inte som en överraskning för någon att vädret varierar en hel del mellan olika 
delar av Sverige. I södra Sverige och Gotland och Öland ser vi varmare somrar och mildare 
vintrar än de vi ser mer norrut. Detta kommer att påverka majvivans möjlighet till tillväxt och 
fortplantning, men även möjligheterna för andra arter som har inverkan på blomman. Likt 
majvivan påverkas även bina som pollinerar blommorna av klimatet och förväntas därför vara 
färre mot norr. Färre bin gör att färre blommor pollineras och vi förväntar oss därför att 
mängden blommor som bildar frukt ska vara mindre ju längre norrut vi går med potentiell 
negativ effekt på majvivapopulationer.  
 
Att växa norrut är dock inte bara dåligt för majvivan. Majvivan har en del fiender, predatorer 
så som nattfjärilar, som gärna äter av frukten majvivan producerar. På samma sätt som 
majvivan och bin har svårare mot norr förväntas även mängden nattfjärilar att minska norrut. 
Resultatet av detta kan därför förväntas bli att majvivan i söder bildar en stor andel frukt men 
att mycket går förlorat till predatorer och att i norr en mindre andel frukter bildas men att de är 
säkrare mot predatorer. 
 
För att undersöka om dessa mönster kunde ses i naturen åkte jag runt och besökte 
populationer över hela artens svenska spridningsområde under blomning och när frukten var 
färdigproducerad. Jag följde enskilda plantor och såg hur mycket de blommade, hur många av 
dessa blommor som sedan bildade frukt och hur många av dessa frukter som sedan inte blev 
uppätna eller förstörda. Utöver nattfjärilarna kan plantorna även bli uppätna av kor eller andra 
betesdjur (tama eller vilda) och frukten angripna av sotsvamp vilka både påverkar fruktens 
överlevnad. Även dessa två undersökte jag. 
 
Vad jag såg när jag undersökte min data var att istället för att gå ner i norr så var pollinationen 
hög i hela landet. Antalet blommor varje planta producerade minskade dock när man åkte 
norrut. Artens ”fiender” (predatorer, sotsvamp och betesdjur) var vanligast inte i söder utan i 
mellersta Sverige när man kollade på effekten de tillsammans hade på populationerna. 
Majvivan kan därför klara sig bäst i kanterna av artens spridningsområde, möjligen för att de 
där kan fly undan sina fiender som främst befinner sig i mitten av området. 
 
Att förstå en art som majvivans spridning kan komma att bli mer och mer viktigt för att 
skydda och bevara arter i ljuset av kommande klimatförändringar. Varför växer majvivan där 
den gör? En kombination av flera klimatpåverkningar och andra arter som i sin tur på olika 
sätt påverkas av klimatet. Mitt arbete betonar vikten av att undersöka flera av dessa för att få 
en komplett förståelse för en arts spridning. 
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