


Dier: Dwergotter

Amblonyx cinerea

Leefgebied: Zuidoost-Azië

Voedsel: krabben, kreeften, weekdieren

Leeftijd: 10 jaar

Gewicht: 2 – 5 kilo

Draagtijd: 2 maanden

Aantal jongen: 1 – 6 jongen

Status in het wild: Kwetsbaar



Otters zijn energieke, speelse, slimme wezens die nooit 
ver van water reizen. Ze zijn intelligent en nieuwsgierig, 
en ze zijn meestal druk bezig met jagen, onderzoeken of 
ergens mee spelen. 

Otters zijn dol op zwemmen. Ze brengen het grootste 
deel van hun leven in het water door, en ze zijn ervoor 
gemaakt! Hun slanke, gestroomlijnde lichamen zijn 
perfect om te duiken en zwemmen. Otters hebben ook 
lange staarten die zijwaarts bewegen om ze door het 
water voort te stuwen, terwijl hun achterpoten als roer 
dienen om te sturen.



Er zijn dertien verschillende ottersoorten, waarvan de 
dwergotter de kleinste is. Otters variëren in grootte van 
de reuzenotter, die meer dan 1,5 meter lang kan worden, 
tot de dwergotter, die 90 centimeter lang wordt.

Ongeacht de grootte zijn ze familie van wezels, fretten, 
marters, nertsen, dassen en veelvraten - maar otters zijn 
de beste zwemmers in de groep. 



Otters kan je bijna overal op de wereld vinden. De enige 
continenten zonder otters zijn Australië en Antarctica, en 
de enige leefgebieden waarin ze niet leven zijn 
woestijnen, poolgebieden en bergen. Typische gebieden 
voor otters omvat zowel water als land, behalve de 
zeeotter, die zelden aan land komt. 

Sommige ottersoorten leven ook graag in de buurt van 
bevers. De otters maken dan graag gebruik van de 
dammen en holen die bevers bouwen. 



Bijna alle otters hebben zwemvliezen, en ze kunnen hun 
oren en neus afsluiten als ze onder water zwemmen. Ze 
zwemmen graag op hun rug en zijkanten en kunnen net 
zo goed onder- als boven water kijken. 

Omdat de dwergotter kleiner is dan andere ottersoorten, 
verliest hij sneller warmte in het water. Daarom 
besteden deze dieren veel meer tijd aan land. Ze 
vluchten het water in als er gevaar dreigt. Tijdens het 
zwemmen houdt de otter zijn voorpoten onbeweeglijk 
langs het lichaam. Hij komt vooruit met behulp van zijn 
staart en stuurt met zijn achterpoten.



Is het je ooit opgevallen dat wanneer otters uit het water 
komen, hun buitenste vacht aan elkaar kleeft in natte 
punten, terwijl de vacht eronder nog steeds droog lijkt? 
Dat komt omdat otters twee lagen bont hebben: een 
dichte ondervacht die lucht vasthoudt voor de warmte 
en een toplaag van lange, waterdichte haren. Wanneer 
otters onder water zwemmen, kan je soms een spoor 
van luchtbelletjes zien. Dit is de lucht in de ondervacht
dat ontsnapt tijdens het zwemen. 

Het is voor otters belangrijk om hun vacht in goede 
conditie te houden, dus otters besteden veel tijd aan het 
verzorgen. Alleen maken ze hun vacht niet schoon door 
eraan te likken, maar door erop te bijten en te krabben of 
door te wrijven en te rollen tegen gras, rotsen of 
boomstammen.



Otters maken veel verschillende geluiden, van fluitjes, 
gegrom en geschreeuw tot blaffen, tjilpen en gekreun. 
Ook wordt er in de communicatie veel gebruik gemaakt 
van geursporen. Aan de staartbasis van de otters zitten 
klieren die afscheidingen met een sterke, muskusachtige 
geur produceren. Ook gebruiken ze poep en urine om 
bijvoorbeeld hun territorium te markeren. 



Ottervoedsel komt misschien niet allemaal uit de 
oceaan, maar het is zeker een vis! Dwergotters eten 
voornamelijk vis, kikkers, rivierkreeften, krabben en 
weekdieren, met af en toe een klein zoogdier of vogel. 

Otters hebben lange, gevoelige snorharen die hen helpen 
prooien te vinden, zelfs in troebel water. De meeste 
ottersoorten vangen prooien met hun bek, maar 
dwergotters hebben kleine klauwen en flexibele vingers 
en grijpen en zoeken hun eten dus met hun poten. 
Dwergotters worden daarom ook wel kleinklauwotters
genoemd. 



In tegenstelling tot de meeste ottersoorten, leeft de 
dwergotter niet alleen. De jongen blijven vaak bij de 
ouders. Ze helpen met de opvoeding van hun jongere 
broertjes en zusjes. Zo ontstaat een familiegroep van 4 
tot 12 dieren, waar de vrouwtjes de baas zijn. Sommige 
jongen zullen na een poosje de groep verlaten om een 
eigen familie te beginnen.

Een jonge otter, ook wel pup genoemd, wordt met de 
ogen dicht geboren. Na 40 dagen gaan deze open en na 
9 weken krijgt de pup voor het eerst zwemles. Dit gaat 
niet altijd van harte, en soms sleept moeder de pups het 
water in zodat ze wel moeten zwemmen. Als ze moe 
beginnen te worden, halen de ouders ze weer uit het 
water.



Het is soms lastig te bepalen hoeveel otters in het wild 
leven. Maar er is wel onderzocht dat verschillende 
factoren voor de achteruitgang van de otter zorgen. 

▪ De vervuiling van rivieren en waterwegen vormt een 
grote bedreiging. Giftige stoffen van huishoudelijke en 
industriële bronnen worden vaak in waterwegen 
gespoeld. Ook olielozingen vervuilen de vacht van een 
otter en is giftig wanneer ze het inslikken. 

▪ Vernietiging of verlies van leefgebieden vormen ook 
een bedreiging voor de otter. Dammen zetten lagere 
rivieren droog. Maar ook ontbossing treft dwergotters 
in een groot deel van Azië. Otters worden soms ook 
opgejaagd en gevangen voor hun pelzen of om als 
huisdier te houden.




