Help mee om de
‘Drentse Paosbloem’ in kaart te
brengen en te beschermen!

ZORG VOOR PLANT EN DIER

Zoekkaart wilde narcis
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Helpt u mee om de verspreiding van de wilde narcis in Drenthe in beeld te brengen?
Deze zoekkaart geeft u handvaten bij het herkennen van de wilde narcis ten opzichte van gecultiveerde varianten van de narcis.
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Bloemhoofd van een wilde narcis

Bloeiende pol van de wilde narcis

Bloemhoofd van een gecultiveerde narcis
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De Drentse Paosbloem
De wilde narcis groeit en bloeit oorspronkelijk in de
Drentse beekdalen. Deze inheemse bollensoort wordt ook
wel Drentse Paosbloem genoemd. Daarnaast is hij in de
vorige eeuw door dorpsbewoners rondom de beekdalen
geïntroduceerd op Drentse boerenerven. In de afgelopen
decennia is de soort zeldzaam geworden. Natuurlijke
groeiplaatsen in de beekdalen zijn verdwenen en ook op
boerenerven komt de soort steeds verder in de verdrukking
door herinrichting en verkeerd beheer van tuinen en erven.

Project Drentse Paosbloem
Sinds enkele jaren besteedt Landschapsbeheer Drenthe
in opdracht van de Provincie Drenthe aandacht aan de
bescherming van de wilde narcis. Samen met erfeigenaren,
vrijwilligersgroepen, dorpsbewoners, natuurbeheerders en
andere geïnteresseerden kunnen we de Drentse Paosbloem
voor de toekomst beschermen!

Helpt u mee zoeken?
Voor een deel is de verspreiding van de wilde narcis op
boerenerven en in tuinen rondom beekdalen in Drenthe
bekend. De verwachting is dat er rondom beekdalen in de
Drentsche Aa, in Zuidwest-Drenthe en in Zuidoost-Drenthe
nog meer plekken zijn waar de wilde narcis groeit, maar
waarvan dit nog niet bekend is. Door de verspreiding in
beeld te brengen en te houden, kunnen we de soort nog
beter beschermen.
Waarnemingen doorgeven!
Heeft u de wilde narcis op uw erf staan of in de omgeving
ontdekt? Geef uw waarneming(en) door via bijvoorbeeld
Waarneming.nl, Telmee.nl of een van de andere apps voor
het doorgeven van verspreidingsdata. Zo kunnen we de
verspreiding van de wilde narcis in Drenthe nog beter in
kaart krijgen en beschermen. Voor meer informatie over de
wilde narcis en het provinciale project Drentse Paosbloem
kunt u terecht op www.lbdrenthe.nl.

Verspreidingskaart van de wilde narcis in Drenthe
Onderstaande kaart geeft een beeld van de natuurlijke
verspreidingsgebieden (beekdalen) van de wilde narcis
in Drenthe. In deze gebieden maakt u de grootste kans
om wilde narcissen te ontdekken. De wilde narcis is
tegenwoordig (bijna) alleen nog te vinden op boerenerven rondom deze beekdalen.
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Hoe herken ik de wilde narcis?
De wilde narcis bloeit vrij vroeg in het voorjaar in maart.
Hij wordt zo’n 15 tot 30 cm hoog. De bloemen staan iets
geknikt op de bloemsteel. Een opvallend verschil met
gecultiveerde narcissoorten vormen de twee kleuren van
de bloemenkroon. De kroonbladen zijn daarbij lichtgeel
van kleur en de trompetvormige bijkroon heeft een

diepere gele kleur. Ook het formaat is een belangrijk
verschil tussen de wilde narcis en de trompetnarcis; de
wilde narcis is kleiner. Daarnaast verschilt de bloeiperiode;
de wilde narcis bloeit vaak iets eerder vergeleken met
gecultiveerde narcissoorten.

