Otter
Wetenschappelijke naam
lutra lutra
Otters zijn zoogdieren. Mannetjes
worden ongeveer 130 centimeter lang
en wegen tussen de 8 en 12 kilogram.
Vrouwtjes worden 120 centimeter
lang en wegen tussen de 5 en 10
kilogram. In dierentuinen kunnen ze
wel 16 jaar oud worden.
Roofdier
Otters jagen het liefst op vis, maar ze eten ook wel krabben, kreeften, amfibieën,
insecten, vogels, eieren en zelfs planten. Per dag hebben ze ongeveer 1 kilogram
voedsel nodig.
Leefgebied
Otters wonen vooral langs rivieroevers. En als er zoet water in de buurt is soms ook
wel langs de kust. Zijn leefgebieden zie je op deze kaart.

Mannetjesotters leven het liefst alleen, in hun eigen territorium. Dat kan wel 15
kilometer langs zijn.
Vrouwtje hebben een kleiner territorium, ongeveer 7 kilometer lang. Vrouwtjes
leven vaak samen in hetzelfde leefgebied. Het zijn vaak moeders, dochters en
zusjes van elkaar. Maar mannetjes willen geen andere mannetjes in hun
territorium. Ze laten met uitwerpselen zien wat hun territorium is.

Het zijn nachtdieren, dus als het donker is, zijn ze actief. Overdag slapen ze het
liefst. Eenmaal gewend houden otters heel erg van water. Maar vlak na geboorte
moeten vader en moeder otter de kleintjes het water in gooien om ze te laten
zwemmen. Kleine otters zijn nog niet dol op die nattigheid. Ze leren wel snel heel
goed te zwemmen. Ze kunnen hun adem wel 6 minuten inhouden.

Jongen
Met 2 tot 3 jaar oud, zijn ze volwassen en kunnen jongen krijgen. Dan gaan ze op
zoek naar een partner en paren. Er is geen speciale paartijd voor otters. Zolang er
maar genoeg voedsel is voor de jongen, kan een vrouwtje het hele jaar door jongen
krijgen. De draagtijd is 60 tot 70 dagen en meestal worden 2 of 3 jongen geboren.
Die drinken 4 maanden bij hun moeder en gaan dan vast voedsel eten.

Bedreiging en bescherming
We weten niet precies hoeveel Europese otters er nog in het wild leven. We weten
wel dat het er steeds minder zijn. Otters hebben veel last van vervuiling van het
water. Steeds meer mensen gaan in hun leefgebied leven, waardoor er te weinig
ruimte voor ze overblijft. Bovendien jagen mensen op otters. En in het verkeer
worden ook veel otters doodgereden. Wegen lopen vaak dwars door hun
leefgebieden heen. Als ze dan hun territorium door gaan, moeten ze wegen
oversteken om aan de andere kant te komen.
De otter is een beschermd dier. In 1990 is in dierentuinen een fokprogramma met
otters begonnen. Hopelijk blijft de soort daardoor voortbestaan.

