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Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Fabales (ärtordningen), Familj: Fabaceae
(ärtväxter), Släkte: Lathyrus (vialer), Art: Lathyrus sphaericus - vårvial Retz. Synonymer:

Kännetecken
Vårvialen är en späd, 10–35 cm hög ettårig ört. Stjälken är vanligen enkel och upprätt och skarpt kantig. Bladen sitter
strödda och har ett par smalt lansettlika småblad och ett kort enkelt klänge i toppen av de övre. Blommorna sitter
ensamma från bladvecken på ett kort skaft. Kronan har en ovanlig mörkt tegelröd färg. Frukten blir en ca 10-fröig,
upprätt, strimmig balja. Växten gror på hösten. Blomningen är tidig, maj-juni. Förökningen sker årligen med frö. Med
beaktande av fluktuationerna i det årliga individantalet och därmed fröproduktionen kan en flerårig fröbank vara del i
en överlevnadsstrategi för en växt av detta slag. Autogami kan också misstänkas men borde prövas liksom fröbanken.

Utbredning och status
Vårvial har varit känd från två platser i Sverige, dels Kullaberg i Skåne, dels Brattön (Solberga) i Bohuslän. På
Kullaberg upptäcktes växten 1869 och på Brattön 1921. På Kullaberg växer vårvial utefter en klippavsats i
sydsluttningen. Antalet individer i beståndet växlar mellan åren från ca 10 till 100, utvecklingen har följts och
förefaller ha varit mer eller mindre konstant i mer än 100 år, trots växlingarna i individantalet, som sannolikt är
årsmånsberoende. På Kullen har växten även varit sedd på en annan platå i samma brant men är inte återfunnen.
Vidare har den observerats vid golfbanan, där den kan förmodas vara insådd med ett frömaterial av okänt ursprung.
På Brattön har växten också följts regelbundet och en fluktuation i individantalet konstaterats. Här har dock en
successiv reduktion skett i beståndet från ca 70 ex 1964 till tre ex 1974. Sedan början på 80-talet har inga exemplar
setts förrän den återfanns på platsen i juni 1995. Sommaren 2004 sågs 10 exemplar där. Vårvialen har även hittats
som förvildad från odling i Halland och tillfälligt inkommen i Skåne, Västergötland och Gästrikland. Närmast finns
vårvial i Danmark där den är mycket sällsynt. Utbredningen fortsätter söderut i Europa till Medelhavsområdet där
växten är vanlig. De svenska förekomsterna är de nordligaste utposterna.

Ekologi
Varma, upptorkande lokaler synes vara en trivselförutsättning. Bergshyllor och solexponerade avsatser i kustnära,
sydvända sluttningar utgör växtplatserna. Där erbjuds de lämpliga mikroklimatiska förhållandena. Jordlagren är
tunna och väldränerade. En stark specialisering i lokalkraven sker på vårvialens nordligaste förekomstplatser. Växten
är konkurrenskänslig och tål inte överväxning av t ex buskar. Växten kan också tillfälligt införas.

Hot
Ett ganska stort herbariematerial av växten har samlats, främst från Kullaberg. Överväxning och ändrade
konkurrensförhållanden innebär ett hot och kan vara skälet till tillbakagången på Brattön trots att en försiktig röjning
uppges ha skett där. Det låga individantalet är en riskfaktor. De senaste åren har en begynnande igenväxning av
buskar kunnat iakttagas på klipphyllan vid Kullaberg.

Åtgärder
Vårvialens lokaler på Kullaberg ligger inom ett naturreservat. Lokalen bör röjas på påträngande buskage. Bägge
lokalerna observeras regelbundet av floraväktare. På Brattön borde undersökas om det är fröbanken som aktiverats
genom det röjningsarbete som gjorts och som då givetvis bör följas upp.
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Övrigt
Vårvial är fridlyst. Växten är lättodlad men kräver årlig fröskörd och sådd. Material från frön från Kullaberg odlas i bl
a Helsingborgs botaniska trädgård. Utländska namn – NO: Vårskolm, DK: Enblomstret Fladbaelg.

Naturvård
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela
landet
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