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Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Ranunculales (ranunkelordningen), Familj:
Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte: Adonis (adonisar), Art: Adonis vernalis - våradonis L. Synonymer:
Arontorpsros

Kännetecken
Våradonis är en flerårig, 20–40 cm hög ört som blommar i maj och juni med ensamma, stora, gula blommor. Den kan
bilda stora tuvor genom skottbildning från stambasen. Förökningen sker med frö. Arten pollineras av insekter, ofta
bin och humlor.

Utbredning och status
Våradonis förekommer i Norden endast på södra och mellersta Öland, på Stora Karlsö och längst i söder på Gotlands
huvudö. Där finns flera förekomster i Sundre och Vamlingbo socknar, och på några av dem är våradonis ännu talrik.
Förekomsten på Stora Karlsö är också fortfarande rik; växten förekommer mest på öns högre delar. Våradonis har
varit känd från flera socknar på Öland, och på några lokaler, särskilt i Ventlinge och Södra Möckleby, finns individrika
bestånd. På Öland har den dock minskat kraftigt på flera lokaler och försvunnit från några. Våradonis når sin
europeiska nordgräns på Öland och Gotland. Dess utbredning är östligt kontinental; den omfattar i övrigt de södra,
östra, centrala och sydöstra delarna av Europa och sträcker sig österut till Centralasien.

Ekologi
Våradonis är starkt kalkgynnad. Den växer i öppen, torr gräsmark, gärna i varma lägen. Den kan också förekomma i
karstsprickor samt på åker- och vägrenar. Arten är kulturgynnad och måttligt bete är positivt. Den är ljuskrävande
men växer ofta skyddad av taggiga buskar.

Hot
Tidigare har uppodling utrotat våradonis eller trängt undan den till åker- och vägrenar. Uppgrävning har förekommit,
ibland i stor skala, kanske främst för inplantering i trädgårdar. Användning av gödsel och ogräsmedel skadar arten.
Igenväxning kan bli ett allvarligt hot. Våradonis angrips av en sotsvamp, Urocystis leibachii, vars angrepp tycks öka
då hävden upphör.

Åtgärder
Eftersom våradonis har stort attraktionsvärde är information om fridlysningen viktig. Stora Karlsö och ett par av
växtplatserna på Öland är naturreservat. Det finns skäl att följa vegetationsutvecklingen på flera lokaler för att kunna
observera igenväxning och föranstalta om röjning och bete. Fortsatt bete är viktigt på de öländska lokalerna. Gödsling
och ogräsmedel måste undvikas.

Övrigt
Våradonis är fridlyst. Arten är ganska lättodlad och lätt att föröka genom sådd. Den förekommer i odling i botaniska
trädgårdar. Plantornas ursprung är vanligen öländskt. Utländska namn – NO: Våradonis, DK: Vår-Adonis, FI:
Kevätruusuleinikki, GB: Yellow Pheasant´s-eye.
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Naturvård
Konventioner: CITES bilaga B
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela
landet
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