DIERENPASPOORT EUROPESE OTTER

Wetenschappelijke naam:
LUTRA LUTRA
Ik ben een: zoogdier.
Aantal jongen: 1 tot 5.
Drachtig: ongeveer 63 tot 65 dagen.
Volwassen met: ongeveer 18 maanden.
Maximale leeftijd (wild): 4 jaar, in
gevangenschap 17 jaar.
Gewicht: ongeveer 7 tot 9 kilo.
Kop/romplengte: 57 tot 70 cm.
Bedreiging: kwetsbaar.
Voedsel: merendeel vis, daarnaast ook
waterinsecten, schaaldieren, reptielen,
amfibieën, vogels, kleine zoogdieren, tot zelfs
waterslangen.
Grootste vijanden in de natuur: zeearend,
wolf, beer, lynx en mens.
Woonplaats: langs beschutte oevers met stromend water,
maar ook kuststroken, rotskusten en zoet/zout water en in
gebergten in bijna geheel Europa en in Azië.
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WAAR KUN JE DE EUROPESE OTTER AAN HERKENNEN?
Familie van de beer of de wasbeer?
De Europese otter wordt ook wel visotter
genoemd. Hij hoort tot de familie van de
marterachtigen, waar ook de bunzing, wezel,
hermelijn, steen- en boommarter en das toe
behoren.
Gestroomlijnd
Deze ottersoort heeft een lang, glad lichaam
tot aan de staart toe. De staart eindigt in een
spitse punt. Hij gebruikt hem als roer.
Hij heeft korte sterke poten met zwemvliezen
tussen zijn tenen.

Platkop
Een otterkop is plat met een brede snuit. De
ogen, oren en neusgaten liggen in één lijn
bovenop de kop. Zo kan hij, zonder op te vallen,
met zijn kop half boven water goed in het rond
kijken.
Water in je neus?
Heb jij ook weleens water in je oren en neus
bij het duiken? De otter niet hoor. Die kan zijn
neusgaten en oren dichtdoen zodat er geen
water in komt. Nee niet met zijn vingers, maar
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met spiertjes. Op deze manier kan hij wel 6 tot 8
minuten onder water blijven. Hoe lang kan jij je
adem inhouden? Vast minder lang dan de otter.
Vacht
De Europese otter heeft een zachte vacht die
aan de bovenkant donkerbruin is en aan de
onderkant zandkleurig. De vacht heeft twee
lagen: een lange, zachte bovenvacht en een
dichte ondervacht. In die ondervacht kan hij
lucht vasthouden. Zo blijft hij lekker warm en
wordt zijn huid ook niet nat.
Een otter poetst zijn vacht heel uitgebreid. Dat
doet hij vaak.

Ruiken en voelen (tasten)
De otter kan 1000 maal beter ruiken
dan de mens. Hij heeft hele gevoelige
snorharen en stevige wenkbrauwen die
vooral in troebel water handig zijn om de
omgeving af te tasten.
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WAAR EN HOE LEEFT DE EUROPESE OTTER
Biotoop (leefomgeving)
De Europese otter komt voor in bijna
geheel Europa en in Azië. Hij leeft daar in
oevergebieden met meerdere soorten
stromend water zoals rivieren, kanalen, beken,
plassen, meren en moerassen. Maar ook in
kustzones, rotskusten en brakwatergebieden
komen ze voor. Zelfs in gebergten tot hoog in
de Himalaya toe.

Territorium (eigen stukje leefgebied)
Voor mensen zou je je huis en tuin jouw
territorium kunnen noemen. Zowel mannen
als vrouwen hebben een eigen territorium.
Toch overlappen die territoria elkaar. Mannen

kiezen hun territorium vlak bij vrouwtjes, zodat
de buurvrouwen en hij, ook wel eens bij elkaar
op visite kunnen (en mogen) komen. Vrouwen
kiezen hun territorium op een plek die voedsel,
beschutting en veiligheid kan bieden voor haar
en haar jongen.
Nacht/schemerdier
De otter is een schuw dier. Overdag ligt hij nogal
eens op beschutte plekken te zonnebaden.
’s Nachts gaat hij op jacht.
Als je geluk hebt kun je een otter weleens zien
als hij, staande op zijn achterpoten, rechtop
uitgestrekt zijn omgeving onderzoekt. Dat doen
alle marterachtigen. We noemen dat “kegelen”
Geluid
De otter kan veel geluid maken. Ze kunnen
scherp en helder fluiten. Als de man een
paringsroep laat horen eindigt het in een
trillend gefluit. Bij gevechten hoor je ze echt
krijsen. Komen ze elkaar tegen dan maken ze
vriendschappelijke knorgeluidjes.

4

DIERENPASPOORT EUROPESE OTTER

WAT EET DE EUROPESE OTTER
Meest vis
Het dieet van een Europese otter, bestaat
voor 80% uit vis. Natuurlijk ligt het er wel
aan waar het dier leeft en wat daar aan
prooidieren voorkomt. Naast vis eet deze
otter ook wel waterinsecten, schaaldieren,
reptielen, amfibieën, kleine vogels en
zoogdieren. In Aziatisch Europa is wel
gezien dat de otter ook waterslangen eet.
Per dag eet een otter zo ongeveer 15% van
zijn lichaamsgewicht

Helder of troebel water
In helder water gebruikt de otter zijn ogen voor de jacht. In troebel water gebruikt hij zijn gevoelige
snorharen. Hij voelt daar zelfs bewegingen in het water mee, die door vissen gemaakt worden.
Hij jaagt de prooi op naar een plek waar hij hem makkelijker kan pakken en neemt hem tussen zijn
tanden mee terwijl hij weer naar boven zwemt. Daar eet hij de prooi op. Grotere vissen eet hij aan
land op.
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HOE PLANT DE EUROPESE OTTER ZICH VOORT?
Als er voedsel is
Als er genoeg voedsel is zullen de otters paren
en jongen krijgen. Vanaf anderhalf jaar oud kan
een Europese otter zich voortplanten.
De otters die in Europa leven, krijgen meestal
jongen in de lente en de zomer, maar eigenlijk
kunnen ze het hele jaar door jongen krijgen.
Jongen
Na de paring duurt het nog gemiddeld 63 dagen
tot de jongen geboren worden. Meestal zijn
dat er 2 à 3, maar het kan wel voorkomen dat
het er 5 zijn. Moeder heeft in een hol langs bv.
een rivier, een kraamnest gemaakt. Het hol met
het nest ligt in een rustig gedeelte van haar
territorium en wordt bekleed met mos en gras.

Zwemmen
De volwassen vacht is waterdicht. Op dat
moment leert de moeder de jongen zwemmen.
Dat gebeurt, zoals bijna alles bij otters, al
spelend en dartelend. Leuk om naar te kijken.
Zelfstandig
Als de jongen na 10 tot 12 maanden zelfstandig
zijn, blijven ze meestal nog bij hun moeder
wonen. Vader bemoeit zich niet met de
opvoeding. Na enkele maanden worden ze door
hun moeder verjaagd. Dan moeten ze voor
zichzelf zorgen.

De jongen zijn ongeveer 15 cm lang en ze
hebben al een vacht van heel dun, grijs haar.
Na 35 dagen gaan de ogen open. Als ze 2 tot
3 maanden oud zijn, krijgen ze hun volwassen
vacht. De jongen drinken bij de moeder tot ze
ongeveer 4 maanden oud zijn.

6

DIERENPASPOORT EUROPESE OTTER

WAT ZIJN DE VIJANDEN VAN DE EUROPESE OTTER
Dier en mens
In Nederland heeft de Europese otter niet veel
natuurlijke vijanden. In andere landen zijn dit de
zeearend, de wolf, de beer en de lynx. Ook de
mens is een vijand. Door stropen, vernietigen
van hun leefgebied en watervervuiling is het
aantal otters sterk achteruit gegaan.

(terugbrengen in gebieden waar ze niet meer
voorkomen). Bijvoorbeeld in Engeland en
Zweden. In 2002 zijn in Nederland 31 otters
uit Oost-Europa gehaald en uitgezet in het
Wieden-Weerribbengebied in Overijssel. De
dieren doen het goed en krijgen gelukkig ook
telkens jongen.

In Nederland is de Europese otter uitgestorven
in 1998

In dierentuinen wordt vanaf 1985 een
fokprogramma bijgehouden. Daardoor blijven
de groepen otters gezond. Zo komen er
bijvoorbeeld geen inteelt of erfelijke ziektes
voor. Wie weet kunnen er, als dat nodig is,
ook weer otters vanuit dierentuinen uitgezet
worden in het wild.

Bescherming
Gelukkig wordt de Europese otter op dit
moment internationaal beschermd. Vanaf
1954 is de jacht op deze dieren verboden.
Er zijn meerdere reïntroductieprogramma’s
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HOE LEVEN DE EUROPESE OTTERS IN BLIJDORP
Verblijf
De otters zijn te vinden in het werelddeel Azië
(zoals je weet komen ze ook in Europees-Azië
voor). Ze hebben een binnen- en buitenverblijf.
In het binnenverblijf doen ze hun behoefte.
Dit wordt elke dag schoongemaakt. Het
buitenverblijf bestaat voor het grootste deel uit
water.
Voedsel
’s Morgens worden de otters naar binnen
gelokt met 2 visjes. Daar kan ook eventueel
medicijnen ingedaan worden of dan kan ook
het bezoek van de dierenarts geregeld worden.
Een vast ritueel dus. Daarna gaan de dieren
naar buiten en gaat het schuifje dicht. Het
schoonmaken kan beginnen. De rest van het
voedsel krijgen ze buiten. Verspreid over de
week krijgen de otters voor het merendeel vis,
daarnaast 2 dagen konijn en één dag rat. De
meeste porties wegen zo’n 300 gram per dier.

Tip!
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KIJK VOOR MEER DIERENINFORMATIE OP:
diergaardeblijdorp.nl
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