
 

VERSLAG PADDENSTOELENREIS VLIELAND, 8 t/m 12 november 2021 
 
Reisleiders: Herman Sieben en Willy Jansen 
Verslag: dagverslagen en foto’s door enkele deelnemers. Eindredactie: Mike Hirschler 
 
Dag 1, 8-11, Gea Warringa, alle begin is moeilijk 
 
Op maandag 8 november loopt in huize Warringa de wekker ’s morgens heel vroeg af, want vandaag rijden we naar 
de haven van Harlingen om vandaar met de boot naar Vlieland te varen. We zullen vijf dagen op dit prachtige groe-
ne eiland verblijven, om met een aantal mycologen zo veel mogelijk soorten paddenstoelen te vinden en te deter-
mineren. Volgens de informatie is het eiland een eldorado voor paddenstoelen en dat heeft onder meer te maken 
met het relatief vochtige en zachte microklimaat. Er komen ongeveer 500 soorten voor en deze soortenrijkdom 
heeft alles te maken met de verschillende ecotypes op het eiland.  
Maar eerst gaan we de oversteek maken met een veerboot van rederij Doeksen -de Vlieland- en daar begint voor 
ons al het grote genieten. We ontmoeten enkele reisgenoten, ook zij hebben gekozen voor dit vroege vertrek met 
de boot van 9 uur.  Enkele anderen zullen komen met de middagboot. Het is hoog water en de Waddenzee is on-
stuimig. Zo nu en dan merken we dat de boot toch wel behoorlijk schommelt en een wandeltocht naar het toilet 
voelt alsof je iets te veel drank inplaats van koffie gedronken hebt. Maar we worden getrakteerd op een prachtige 
mooie wolkenlucht met zo nu en dan een voorbij varend garnalenvissersbootje, een vliegende eidereend, zeekoe-
ten en zelfs op een zandplaat in de verte wordt een zeehond ontdekt. En als toetje voor ons verschijnt er aan de 
verre horizon nog een regenboog! 
Na aankomst in de veerhaven worden we opgewacht door de reisleiding Herman Sieben en Willy Jansen en zij heb-
ben geregeld dat we onze koffers en tassen kunnen meegeven aan de bagagevervoerder. Ook kunnen we een fiets 
uitzoeken bij het verhuurbedrijf en vol goede moed gaan we daarmee op pad, richting ons verblijf voor deze dagen: 

het hotel Posthuys. Het is een rit van zo’n 
8,5 km, en daar zal de koffie vast wel voor 
ons klaar staan, denken we.   
Maar helaas, het hotel is dicht deze ochtend 
en er is dus geen koffie en ook geen lunch. 
Oei, niet iedereen is daar blij mee. Na enig 
overleg met de hoteleigenaar mogen we 
gelukkig wel nog even van het toilet gebruik 
maken en een kopje koffie uit de automaat 
halen. In goed overleg wordt nu besloten dat 
Willy de 8,5 km naar het dorp terug gaat fiet-
sen om daar broodjes voor de lunch te ko-
pen en wat te drinken. En dan gaat het grote 
genieten beginnen: we wandelen eerst naar 
het Bomenland, dit is het oudste bos van het 
eiland. Vlieland was nog niet eens zo lang 

geleden een kaal eiland met alleen zand, dui-
nen en grassen. Het gevolg was dat het dorp onder het stuivende zand dreigde te 
verdwijnen. Aan het begin van de twintigste eeuw zijn er daarom naaldbossen geplant, om het zand beter op zijn 
plek te houden.  

 

Peervormige stuif-
zwam op de kegel 
van een zeeden. 
 
 
 
 
 
Bleke sikkelkoraal-
zwam 

Willy is ‘even’ 8 km. naar het dorp 
op en neer gefietst voor de lunch! 

Ontvangst met paddenstoel 



 

Maar de dennenbomen bleken na verloop van tijd een nadeel te 
hebben: ze onttrokken veel vocht uit de bodem, waardoor veel 
duinplanten verdwenen. In het gebied zijn daarom steeds meer 
naaldbomen vervangen door loofbomen. En nu bestaat dat Bo-
menland uit een mix van naald- en loofbos. En voor de padden-
stoelenzoekers betekent dit een rijkdom aan vele soorten. Ook 
vinden we een veldje met cranberry’s. Maar als nieuweling in de 
mycologie, de paddenstoelenstudie, moet ik wel heel goed op-
letten bij elke vondst, want waarom is iets een trechterzwam, hoe 
herken je een varkensoor of een mycena, hoe ziet de duivels-
broodrussula er uit? Wanneer is het een wasplaatje of is een on-
smakelijke kamrussula echt zo vies? Waarom ruikt iets naar jucht-
leer of naar rauwe aardappelen? Of is dit een chloorlucht of ruikt 
het naar rijstebrij? Proeft dit naar kaneel of kokos? Proeven? Dit 
komt mij als leek wel vreemd over…. En moet de kleverige koraal-
zwam niet iets meer oranje zijn en is de dooiergele mestzwam wel 
geel genoeg, anders is het echt een andere. En dat mooi gekleurde 
papegaaizwammetje, is dat steeltje nu groen geworden van ou-
derdom of klopt die kleur groen? “Dit zoeken we uit,” horen we 
vaak van de deskundigen, en ook “want je kunt dit alleen maar 
determineren als je het mos kent waarop het voorkomt, hier ko-
men we niet uit, het groeit op een verkeerde den, het smaakt an-
ders, deze is peervormig, vanavond even kijken onder de micro-
scoop, want dit kan niet voorkomen op deze schrale duinen….”Hé, 
dit is een leuk witje, wat zou dat zijn? O nee, toch niet, het is vogelpoep.” En dan komt één van de reisgenoten met 
de conclusie: er zijn hier meer soorten paddenstoelen dan mensen op dit eiland! Een wijs woord! Want wat een 

heerlijk eiland en wat een rust!  
En als we aan het begin van de avond in dit mooie hotel 
mogen genieten van een heerlijke maaltijd, dan kunnen we 
met onze reisgenoten terug zien op een prachtige dag. 
Een paar paddenstoelen op deze dag: zeedenmycena, dui-
velsbroodrussula, schubbige boleet, bruine ringboleet, 
oranje duinbekertje, witbruine ridderzwam, verblekende 
knotszwam, weidewasplaat, peervormige stuifzwam, pape-
gaaizwammetje, geurende schijnridderzwam, bleke sikkel-
koraalzwam, kabouterwasplaat, zwartwordende wasplaat, 
dooiergele mestzwam. 

Dag 2, 9-11, Mike Hirschler, gedichten in het zand 
 
Buiten begroette ons een grauwe dag met harde wind. Dat lieten 
we nog maar even voor wat het was en genoten van een mooi 
ontbijtbuffet. Voor de twee dames die hier de boel bestieren is 
blijkbaar niets te gek. Alle broodjes blijken vers afgebakken en 
over beleg valt niet te klagen, alles dus zeer goed verzorgd. Som-
migen van ons hebben thermoskannen meegenomen, maar niet 
iedereen. Dus zou de eigenaresse ons wel van andere voorzien. 
Daartoe werd middenin de eetzaal een vlizotrap omlaag getrokken 
en kwamen er twee kratten thermoskannen naar beneden. Die 
hebben ze nog over van vorig jaar toen klanten op de kamer 
moesten ontbijten en die kwamen dan nu weer van pas. Voor de 
lunch staat ook alles klaar t/m flesjes melk en sap, zakjes (papier), 
Snickers, bifiworstjes en nog meer.  

Op zoek naar het  oranje duinbekertje (hieronder) 

Na het avondeten stortten enkele enthousiaste lieden zich op het 
determineren van het meegenomen materiaal, een avondlijks te-
rugkerend ritueel dat telkens leuke resultaten opleverde. 

De schaar van Joop werd regelmatig gebruikt om 
de paddenstoelen fotowaardig te maken, ofwel de 
omgeving ervan werd keurig gekuist en ontdaan 
van overhangend gras en andere zaken. 



 

En toen toch maar de wind in. Het was nog wel droog gelukkig, dat is altijd belang-
rijk bij de start. En we hadden nu wind mee. Hoe zou dat gaan op de terugweg? 
We fietsten naar het fietspad aan de noordkant van het eiland en we zouden dan 
o.a. daarlangs in oostelijke richting gaan kijken wat er te vinden was. Diverse stops 
(al dan niet geautoriseerd door onze begeleiders) leverden mooie exemplaren op 
van o.a. gesteeld mosoortjes, kleine aardsterren (en die zijn echt heel klein!), groe-
ne mycena’s, sikkelkoraalzwammen, heel veel rafelige parasolzwammen, het piek-
haarzwammetje, één karbolchampignon en een mooi veldje gesteelde stuifballen. 
Daarna lieten we de fietsen even staan en gingen we een bos in. Dan tref je meteen andere soorten aan zoals de 
roodgrijze melkzwam, kleinsporige trechterzwam, grijze mycena’s (de enige onder de mycena’s met aflopende 
plaatjes!) en de naaldbosrussula. Deze lijkt heel veel op de stevige braakrussula, maar die groeit bij beuk en die zal 
je hier niet vinden in dit dennenbos. Het valt op dat onze reisleiding, het mannelijke deel ervan, op bepaalde mo-

menten ‘erbij gaat liggen’. Blijkbaar zijn dat momenten dat er diepere contemplaties die-
nen plaats te vinden over een gevonden paddenstoel en de naamgeving ervan. Het ziet 
er wel lekker relaxed uit moet ik zeggen. Intussen 
was Janny de naalden van de zeeden aan het on-
derzoeken, want zij wist wat je daarop kon vin-
den: de gezwollen spleetlip. Aangezien de bosbo-
dem volledig bedekt is met de naalden van deze 
dennen duurde het niet lang voordat ze gevonden 
waren. En als je ze eenmaal ziet, zie je er meer. 
Een loepje is dan wel het minste wat je nodig 
hebt, maar wat een leuke stoeltjes! Daarna ont-
stond er discussie over een door Anje gevonden 

stuk hout met lichtbruine bolletjes erop. Dat moesten toch bloedweizwam-
men zijn, of toch niet? Ook daar leerde weer dat goed kijken je ineens een ander 
beeld geeft. Sommige bolletjes waren open en zie daar, het bleek het  eierzakje te 
zijn, hier en daar kon je de ‘eitjes’ zien liggen. Enkele grijze vlekjes naast de eierzakjes 
bleken eivormige ruige kogeltjes te zijn. Wie het kleine niet eert ….. , gaat vandaag 

wel op. 
Voor de lunch bleven we even in het bos, lek-
ker uit de wind. Daarna was al snel de grijsve-
zelige beurszwam ons deel. We fietsten naar 
het strand en stalden de fietsen. Langs het pad 
over het duin heen ontdekten we een mooie 
gedicht in het bandenspoor in het zand. Deze 
wordt er sinds oktober 2003 ingereden door 
de Vliehors Expres een grote auto (met daarin 
toeristen) met speciale banden. De spreuk verandert ook om de zoveel tijd.  

 
 
 
 
 
 
We gingen net langs de rand van het duin, door de helm, op zoek naar specifie-
ke paddenstoelen. En daar waren ze: duinfranjehoed, duinveldridderzwam, 
een onbenoemd kaalkopje, de fijnschubbige boleet, het helmplooirokje, het 
duinmostrechtertje en ook de duinstinkzwam. Het was geen mooi exemplaar, 
maar je kon de gele voet wel goed zien, en dat is doorslaggevend voor de de-
terminatie. En zo hadden we alle paddenstoelen uit het ‘primaire duin’ wel 
zo’n beetje te pakken. We liepen ‘achterlangs’ terug, ofwel wat dieper het duin 
in. Daar troffen we o.a. het staalsteeltje en Anje kwam weer met een leuke 
zwam op paardenmest: de kogelwerper. Altijd leuk die dingen! We dwaalden 
verder door de duinen en kwamen al veel tegen van wat we gisteren zagen, 
herhaling kan geen kwaad. 

Willy wist het ook even niet meer. 

Opgezwollen spleetlip op zeedennaald 

Eierzakje met ‘eitjes’  



 

Het avondeten is hier prima. We hebben wel eerst zelf de hele eetzaal 
verbouwd (we zijn overigens de enige gasten) om zodoende met 17 
mens bij elkaar te kunnen zitten. Net als gisteren heeft Herman na-
tuurlijk het hoogste woord en als hij het even niet heeft vraagt hij om 
stilte om een mededeling te doen. Aangezien hij er steeds eentje lijkt 
te vergeten, zijn er meerdere van deze momenten. Er wordt van ons 
gevraagd of iemand uit de groep een dagverslag wil maken. Daartoe 
doet Herman een beroep op onze ‘groepsspirit, de eigen verantwoor-
delijkheid jegens de groep en het KNNV’, en nog zo wat. Dat moreel 
appèl doet hij op een aangename manier en dus is er altijd wel iemand 
die zich opgeeft. Na een voortreffelijk eten gaan we nog het e.e.a. de-
termineren of men gaat aan de klets. Het weer voor morgen wordt 
hetzelfde verwacht als vandaag en wellicht wordt het de slechtste dag. 
We zullen zien. We blijven dan wat meer in de buurt van het hotel en laten de fietsen staan.  
Na het eten wordt er in klein comité nog een aantal vondsten gedetermineerd. Grappig is te ontdekken dat de ge-
vonden opgezwollen spleetlip (op de naalden van de zeeden) een aantal jaren geleden is veranderd in ‘klein den-
nendeurtje’; de oude naam werd toch wat aanstootgevend gevonden.  
Een paar paddenstoelen van deze dag: kleine aardster, groene mycena, rafelige parasolzwam, gele knotszwam, 
piekhaarzwammetje, bruinsnede satijnzwam, karbolchampignon, gesteelde stuifbal, naaldsbosrussula, gezwollen 
spleetlip, eierzakje, eivormig ruig kogeltje, grijsvezelige beurszwam, duinfranjehoed, duinveldridderzwam, duin-
stinkzwam, kogelwerper. 
 
Dag 3, 10-11, Joop de Wit, een rondje duin en strand 
 
Tegen half tien stond iedereen startklaar met de fiets om onder deskun-
dige leiding van Sjoukje Mulder, natuurgids op Vlieland en goede beken-
de van Willy, op pad te gaan. Even later bleek dat zij een stuk strand, 
zeereep en duinen op het oog had dat eenvoudig en snel te voet bereik-
baar was, zodat de fietsen weer op slot konden. Dus even na half tien 
richting strandopgang achter het Posthuys via het ‘Pad van Zes’ *). Sjouk-
je legde onderweg uit dat verschillende stukken duin door Staatsbosbe-
heer ‘kaal’ gemaakt zouden worden vanwege vergrassing als gevolg van 
stikstofdepositie en, terwijl we langs afgeplagde stukken duingrasland liepen, dat de (hogere) begroeiing deels ver-
wijderd werd om veenmossen en orchideeën betere kansen te geven. Ook vertelde Sjoukje dat we achtereenvol-

gens de zeereep, de daarachter liggende witte duinen en de zich daar 
weer achter bevindende grijze duinen zouden gaan verkennen. Bij het 
zoeken naar paddenstoelen van de zeereep werd door enkele groepsle-
den ook naar aangespoelde wieren, schelpen, roggeneieren en eikapsels 
van haaiengezocht. Vooral de Duinfranjehoed bleek behoorlijk vaak op de 
oude wortels en stengels van Helm in de zeereep voor te komen. Mede 
door het soms lastig begaanbare terrein brak de groep al snel in tweeën. 
Op de toppen van de witte duinen aangekomen zagen we verderop in het 
duin diverse witte kruizen staan, hetgeen sommigen deed speculeren 
over de oorzaak daarvan (scheepsrampen, oorlog?). Het raadsel werd 
door Sjoukje snel opgelost: het is toegestaan aldaar je overleden huisdie-
ren te begraven. In het grijze 
duin werden onder meer diver-
se koraalzwammen, de duin-
stinkzwam en aardsterren ge-
vonden. Ook de redelijk zeldza-
me Steppekoraalzwam werd als 
bijzonderheid aangetroffen. In 
kleinere groepjes gingen we 
hierna terug naar het Posthuys 
alwaar de ’s morgens zelf sa-
mengestelde lunch kon worden 

verorberd. 

Rafelige parasolzwam 

Steppekoraalzwam 

Was het nu de kleine of de bruine aardster? Paarssteelschijnridderzwam 

Duinveldridderzwam 



 

De afspraak was om circa half twee te verzamelen voor de middagexcursie. Niet iedereen ging mee: een vijftal ging 
iets anders doen, van museumbezoek in het dorp tot tekenen. Het deel van de groep die het meest westelijk deel 
van de Postweg zou gaan verkennen in verband met de daar voorkomende aardtongen sprak af om in marstempo 
naar het eind van de asfaltweg te lopen en onderweg niet in de bermen te kijken. Op ondergetekende na lukte dat 
vrijwel iedereen. Vanaf de ingang van de Vliehors ging het daarna in een geheel ander tempo terug door de brede 

bermen naar het beginpunt. Er werden leuke wasplaten en knotszammen 
gevonden en gefotografeerd en natuurlijk aardtongen, waaronder de heel 
zeldzame Bruinpurperen aardtong! Circa 16.30 uur waren we weer in het 
Posthuys. Na de gebruikelijke copieuze maaltijd ging Herman een deel van de 
groep een en ander vertellen (‘stukje theorie’) over paddenstoelen in het al-
gemeen en ging een kleinere groep de vondsten van de dag determineren 
(ook de aardtongen). En dan blijkt maar weer dat eerste indrukken in het veld 
(zand) bij nadere beschouwing behoorlijk anders kunnen uitpakken. Zeker bij 
diverse paddenstoelen die in – en half onder - het zand groeien. Tevens 
kwam aan het licht dat onder andere wasplaten een uitdaging zijn. Waarbij 

de diverse boeken (én auteurs) het ook niet altijd met elkaar eens zijn. Zowel 
de gele als de rode soorten zijn nogal complex. Enkele groepsleden hebben 
ook de strandvondsten bekeken: diverse wieren (o.a. riemwier), zeeschuim en 
vooral de eikapsels van roggen en haaien. Het zeeschuim is afkomstig van een 

Zeekat, een inktvis met een groot rug-
schild dat dient voor stevigheid en om 
het drijfvermogen te verhogen (wordt 
verzameld als kalkbron voor kooivogels). 
De eikapsels kunnen van verschillende 
(Noordzee)roggen zijn en er werden 
haaieneikapsels gevonden van een 
Hondshaai, een soort uit de Noordzee die zo’n 80 cm kan worden en ook wel 
zandhaai wordt genoemd. Interessante materie, maar ook niet gemakkelijk. 
Het was een lange maar toch mycologisch én anderszins leuke en interessan-
te dag. 

Enkele paddenstoelen van deze dag: Duinzalmplaat, Bruine satijnzwam, Groot kalkschuim, Duinparasolzwam, Step-
pekoraalzwam, Rafelige parasolzwam, Kortsteelveldridderzwam (hele grote paddenstoel!), Kabouterwasplaat, 
Grauwe wasplaat, Karmozijnwasplaat, Ruitjesbovist, Boomloze gordijnzwam, Weidewasplaat. 
 
*) Pad van Zes: genoemd naar dam nummer 6, waar je op uitkomt als je recht-
door het strand op loopt. Zo heb je op Vlieland ook een Pad van Twintig en 
een Pad van Dertig. 
 
Dag 4, 11-11, Anna Kreffer, ook op zoek naar andere zaken 
 

Voor sommigen is 11 november ‘gekkendag’, in ieder geval was het ontbijt-
lunchbuffet ook vandaag weer te gek. Naast ontbijtgranen en gewoon brood: 
croissant, mini pannenkoek, cakejes, suiker- en krentenbrood en als meeneem
-extra mars en mentos. Wat betreft het weer was dit de beste dag van de week, dus een goede keuze om vandaag 
rond de Kroonspolders te lopen, best een lange wandeling. Deze polders zijn tussen 1920 en 1925 aangelegd op 
initiatief van duinwachter J.W. Kroon. Het idee was om, door duinen aan te leggen, landbouwgrond te laten ont-
staan. Maar de grond bleek te nat en te zout. Voor vogels is zo een geweldig gebied ontstaan. 
Het begin van de wandeling voerde over een dijk, met een mogelijkheid om, naar gevoel, door een kilometers lang 

pad, met aan weerszijden rieten matten, naar een vogelkijkplaats te gaan. La-
ter voerde de weg langs modderige paden naast de dijk (ben uitgegleden, keek 
te veel om mij heen) en een spannend, kronkelend en smal zandpad. Het uit-
zicht was zeer gevarieerd: watervlaktes, natte polders met lage begroeiing en 
langs het zandpad: struiken, waaronder de beroemde cranberry, boompjes en 
kleine veldjes. Erg leuk voor mij waren de nesten van bastaardsatijnvlinder in 
de vuurdoorns. De vogelaars hadden een goede dag (middelste jager, roep wa-
terral), voor paddenstoelen was het, tenminste in vergelijk met de andere da-
gen, iets mager.  

Eikapsels van haai (links) en rog (rechts) 

Bruinpurperen aardtong 

Herman legt uit 



 

 
Maar er was genoeg moois te zien: een 
grote groep parasolzwammen in diverse 
stadia maakten indruk, alsook rupsen-
doder, papegaaizwammetjes, scharla-
ken wasplaat, parel-/hazelhoenchampig
-non en aardtongen. Erg leuk waren ook 
de poelpiraten (of was het een graswof-
spin?), spinnen die op het water jagen. 
Aan het eind van de Kroonspolders was 
de keuze naar het Posthuys via de  

asfaltweg, het strand of door de duinen. Lopen op het strand langs de zee was 
het in ieder geval aangenaam en een mooie afwisseling met de andere mooie 

stukjes Vlieland die we hebben gezien. Heel veel meeuwen stonden langs de 
vloedlijn en achter de vissersboten hele 
wolken als er vis overboord ging. Na het 
avondeten aan de lange tafel (na de 
eerste avond de standaard) kregen onze 
reisleiders een cadeautje als waardering 
voor hun inzet, met dank aan Margret, 
die hiervoor het initiatief nam. Ook de-
ze dag werd besloten met het nakijken 
van de vondsten, zowel paddenstoelen 
als strandaanspoelsels, in een van de 
huiskamers. 

Enkele vondsten van deze dag: duindoornvuurzwam, paarssteelschijnridderzwam, geelwitte mycena, elfenwas-
plaat, scharlaken wasplaat, parelhoenchampignonzwam, duinmosklokje, kruipwilgrussula zeeduinchampignon-
zwam en we zagen bloeiende zeeraket. 
 
Dag 5, 12-12, Herman Sieben, en weer naar het vaste land 
 
De laatste dag van de KNNV paddenstoelenweek op Vlieland. Na het ontbijt de kamers ontruimen en de bagage 
klaarzetten.  Een aantal mensen nemen een vroegere boot. De rest gaat eerst nog even op excursie. We concen-
treren ons op de paddenstoelen rond het ijsbaantje. We zoeken vooral in de schrale dennenbossen rondom de 
ijsbaan. Je ziet dat op de Waddeneilanden de dennenbossen meestal schraler zijn dan op de vaste wal, ze hebben 
minder last van de NOX- en SO2-depositie. Hoewel helaas ook hier de verzuring neerslaat. Een leuke vondst waren 
de koeienboleten met roze spijkerzwammen. De roze spijkerzwam parasiteert op de zwamvlok van de koeienbo-
leet. Toch vind je ze niet altijd bij koeienboleten. In die zin is een koeienboleet veel algemener. Vanaf de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw wordt de roze spijkerzwam weer vaker gemeld. Dit heeft alles te maken met een ver-
mindering van de zure neerslag. In die zin was het met de verzuring in de 70er en 80er jaren nog veel erger dan 
nu! Na de excursie gaat iedereen zijn en haars weegs en komen we mekaar op de boot naar Harlingen weer 
tegen. We hebben zo’n 190 soorten paddenstoelen gevonden. Het waren vijf heerlijke dagen op een fantas-
tisch Waddeneiland! 
  
 

Bekijk hier de complete soortenlijst van 194
(!) soorten. 
NB: wij hebben er een paar minder gezien. 
In de lijst staan ook enkele waarnemingen 
van derden, die waren niet uit te filteren. 

De graswolfspin. Eerst werd gedacht 
aan de poelpiraat omdat hij over het 
water liep, maar ook deze schijnt dat 
te kunnen. 

Duindoornvuurzwam 

Duinstropharia Op zoek naar wasplaten 

Deelnemers aan deze reis:  
=achter van links naar rechts:  
Koos, Herman, Karin, Adri, Gea, TIneke, 
Jannie, Joop, Martin, Willy. 
=rj vooraan van links naar rechts:  
Anje, Ineke, Els, Dick, Anna, Mike. 
Ontbreekt: Margaret. 

https://waarneming.nl/locations/2851/species/?species_group_id=11&start_date=2021-11-06&end_date=2021-11-12&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
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