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Sporen en kenmerken Otters 
 
 
Nuttig voor vastlegging: 

• Digitale camera voor het vastleggen van interessante zaken 
• Pen en papier voor registratie van bevindingen 
• Meetlint voor opmetingen sporen en prenten 
• Kaart en GPS (voor positiebepaling van vondst) 

  
Voor vondsten en waarnemingen (ook onzekere): 
06 51645460 hugh.jansman@wur.nl 
06-26467222 freek.niewold@hetnet.nl 
06-30080053 dennis.lammertsma@wur.nl 
 
Alterra    www.otter.wur.nl 
Postbus 47   www.vzz.nl   
6700 AA Wageningen   www.waarneming.nl 
Fax: 0317-474700 
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Diverse sporen 
  

                Krabhoop in zand met sporen 
Wissel met tunneltje 
 

  
 Vraatresten grote snoeken                                                               Spraints 
 

       
        Oude spraint op steen 
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Sporen 
Otters produceren geurmerken op dikwijls markante plaatsen onder bruggen/duikers, langs oevers en 
wissels en op beschoeiingen en boomstammen boven water. Deze kunnen bestaan uit spraints (kleine 
uitwerpselen), urine en geurstoffen uit de anaalklieren. Wanneer geen markante plaatsen aanwezig zijn 
worden wel krabhopen van zand, gras of ander los aanwezig materiaal gemaakt (vergelijkbaar met die 
van bevers maar kleiner).  
Vooral de spraints vormen een goed aanknopingspunt voor aanwezigheid van otters o.a. vanwege het 
karakteristieke uiterlijk, samenstelling, geur en aanwezigheidsduur. Het spraintgedrag is vooral sterk 
ontwikkeld in de wintermaanden van oktober –april. Alle otters, ook jonge dieren, nemen er aan deel.  
 
Spraints zijn relatief  kleine (1-3 bij 0,5-1 cm) uitwerpselen meestal grijs en ook wel groenig tot zwart 
van kleur en bestaan uit prooiresten, zoals graatjes, schubben, viswervels, skeletdelen van kreeften, 
huidjes van amfibieën en keverschilden. Zij kunnen ook dun van samenstelling zijn of 
onsamenhangend (flatsen). Soms zijn ze slijmerig of bestaan geheel uit slijm (wit, bruin tot zwart 
gekleurd). De herkomst hiervan wordt wel toegedacht aan een kliersecreet (ottergeil), maar het is 
afkomstig uit de darmen. Na verloop van enkele dagen drogen spraints uit en vallen uit elkaar. Onder 
bruggen en bij droogte zijn ze zeer lang (maanden) herkenbaar. Spraints ruiken sterk naar vis met een 
specifieke muskusachtige geur. 
 
Op spraintplaatsen, zoals krabhoopjes, graspolletjes, grotere pollen, boomwortels, stronken, 
beschoeiingen, plankiertjes, molshopen en stenen, zijn dikwijls meer spraints bijeen te vinden. Langs 
dichte, ruig begroeide oevers worden geen spraints afgezet. Droge oevers onder bruggen en brede 
duikers zijn favoriete spraintplekken, vooral indien daar zandige plekken zijn. De otters rollen graag in 
dit zand en maken er krabhoopjes. Naast de afmetingen van de prenten kan in zand van krabhopen en 
bij sneeuw de inslag van de urinestraal uitsluitsel geven over de sekse van de otter: een straalinslag 
vóór de spraint is van een man afkomstig en vrouwtjes urineren over of achter de spraint.  
Soms kan een soort latrine van mest worden aangetroffen, mogelijk bij dagverblijfplaatsen, maar de 
meeste uitwerpselen worden in het water gedeponeerd. 
Spraintgedrag is op te wekken door plaatsing van bijvoorbeeld stoeptegels of stukken hout op een 
geschikte plaats langs de oever. 
 
Otterprenten kunnen worden aangetroffen op zandige en modderige oevers, wissels en op molshopen. 
Dikwijls zijn het slechts fragmenten. Betere mogelijkheden, waarbij de typische hobbelgang of 
marterloop herkenbaar is, zijn er tijdens sneeuwperioden. Op het ijs zijn dan tevens de glijsporen 
zichtbaar.  
De prenten kunnen verward worden met die van de kleinere marterachtigen, zoals nerts, boom- en 
steenmarter en bunzing. De prenten van otters zijn vooral groter en breder met bijna ronde, duidelijk 
zichtbare teenkussentjes en een dikwijls lichte afdruk van de nagels. De kleinere prenten van jongen 
zijn samen met die van de moeder aan te treffen. 
 
Otters benutten vooral de oeverzone van wateren, waarbij steile beschoeiingen en kaden van ca. 40-50 
cm hoog nog door volwassen dieren kunnen worden benut. Wissels zijn aan te treffen op de kortste 
afstand tussen wateren en vooral over dammen tussen wateren die dwars op elkaar staan. Deze wissels 
kunnen door generaties van otters worden benut, waardoor de oevers uitgesleten raken. De opgangen 
in oevers zijn goed herkenbaar. Otters maken daarbij graag vrij kleine en specifieke tunneltjes onder 
de opgaande vegetatie door. Deze zijn duidelijk groter dan de tunneltjes gemaakt door muskusrat en 
bruine rat. 
 
Otters zijn nachtactieve, oeverbewonende zoogdieren en luidruchtige jagers op vooral vissen, o.a. 
snoek, blankvoorn, paling, baars, pos, zeelt en andere aanwezige soorten. Zij achterhalen hun prooien 
tijdens vrij korte duiken (5-30 sec.) via beweging (snorharen), reuk (chemoreceptoren) en zicht 
(overdag). Kleine vissen worden direct in het water verorbert en de grotere worden eerst aan land 
gebracht (resten losse schubben op de oever). Van de grote vissen (o.a. snoek, karper, brasem) wordt 
dikwijls alleen het buikgedeelte gegeten en de rest achtergelaten. Aas en watervogels worden soms 
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onder winterse omstandigheden gegeten. Het dieet bestaat daarnaast nog voor een klein deel uit 
amfibieën, ringslangen, kevers, rivierkreeften, vogels en zoogdieren (o.a. woel- en muskusrat). De 
voedselresten zijn herkenbar in de spraints. 
 
Otters zwemmen onder brede bruggen en duikers door, zeker indien de oevers er onder toegankelijk 
zijn. Kleinere duikers met een hoge waterstand worden echter nauwelijks benut. Ze passeren deze 
kunstwerken meestal bovenlangs. Droge duikers en de speciaal aangelegde faunabuizen (minimaal ca. 
40 cm doorsnee) worden door otters snel geaccepteerd, mits gelegen op aantrekkelijke plaatsen in 
dammen tussen wateren. “Dassen”rasters (eventueel met overhang) kunnen daarbij voor geleiding 
zorgen. 
 
De contactroep van otters is een opvallend geluid met hoge toon, tussen keffen en fluiten in (lijkt op 
vogelgeluid). Deze is o.a. te horen bij aanwezigheid van jonge dieren. 

 
Kenmerken 
Volwassen mannen wegen van 10,5-13 kg, bij een lichaamslengte tot ca. 80 cm en een staartlengte tot 
ca. 44 cm. Volwassen vrouwen wegen 5,5-8 kg, bij een lichaamslengte tot ca. 70 cm en een 
staartlengte tot ca. 38 cm. Otters hebben een dichte, donkere, bruingrijs gekleurde vacht met wel of 
geen licht gekleurde vlekken op kin en hals (soms individueel herkenbaar). Ze hebben korte poten met 
zwemvliezen.  
 
Vrouwtjes werpen hun eerste jongen op een leeftijd van 21-24 maand. Zij kunnen na 10-12 maand 
weer werpen. Na voortijdig verlies van jongen kan dit eerder plaats vinden. De worpgrootte is 1-4 
(dikwijls 1-3). De werpperiode bestrijkt het hele jaar met een piek van juli-oktober. De draagtijd 
bedraagt ca. 2 maand. Jonge mannen kunnen zich op een leeftijd van ca. één jaar voortplanten.  
Ottervrouwtjes werpen hun jongen in een nest dat zich bevindt in rustig gelegen, ontoegankelijk 
terrein, zoals moerassen, dichte bosschages en struikvegetaties. Het nest bevindt zich in een hol of 
leger onder stronken, boomwortels, plankieren en struiken. De aanwezigheid van dit soort plaatsen 
wordt wel als een kritische factor beschouwd.  
De jongen verlaten het nest op een leeftijd van ca. 2 maand en beginnen daarna door de moeder 
aangedragen vissen te eten. De jongen worden tot een leeftijd van 5-7 maand gezoogd. Zij kunnen na 
ca. 8 maand zelfstandig optreden. 
 
Jonge mannetjes beginnen op een leeftijd van ca. 9 maanden zwerfgedrag te vertonen. Het merendeel 
trekt uiteindelijk weg, waarbij grote afstanden kunnen worden afgelegd (grootste afstand rechtstreeks 
gemeten ruim 100 km). De jonge vrouwtjes proberen in eerste instantie ruimte te vinden in of nabij het 
ouderlijke territorium. Een aantal trekt ook verder weg. 
Trekkende dieren of otters die uitstapjes maken kunnen grote afstanden over land afleggen, waarbij 
waterscheidingen, zelfs tussenliggende bergketens, worden overschreden.  
 
Otters bewonen allerlei soorten wateren (ook kustwater) met goede vispopulaties. In ons land bestaat 
een voorkeur voor wateren met natuurlijke, ruige oevervegetaties, dichte bosschages en moerassen. In 
verveende gebieden worden relatief hoge dichtheden bereikt, waarbij de leefgebieden 
tweedimensionaal zijn. Otters lijken in eerste instantie menselijke bewoning te mijden, maar dat is 
mede afhankelijk van de dichtheden, de bereikbaarheid (steile kaden) en geschiktheid (ruigten 
aanwezig) van de oevers ter plaatse. Oevers van grote plassen hebben geen voorkeur. 
De otter is een ruimte-eisende soort, mede als gevolg van de seizoensdynamiek van het zoete water 
(droogten, overstromingen en bevriezen). Bijvoorbeeld in de Weerribben (ca. 3500 ha) leefden in 
oktober 2008 ca. tien geslachtsrijpe vrouwtjes, één adulte man (een tweede aan de rand) en 10-20 
jongere dieren. Volwassen vrouwelijke otters leven in van elkaar gescheiden territoria, waarbij er 
mogelijk een overlap is tussen moeder en dochter (nog onduidelijk). De dominante mannen leven in 
grote territoria, die dat van meerdere vrouwtjes overlappen. Ze kunnen ook uitstapjes ver daarbuiten 
maken. Mogelijk zijn er ook zwervende volwassen mannen.  
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Bedreigingen 
De grootste bedreiging vormt momenteel het verkeer, zoals voor alle marterachtigen in ons land. 
Daarnaast kunnen otters in visfuiken verdrinken. Adequate mitigerende maatregelen, zoals de aanleg 
van faunabuizen met begeleidende rasters langs risicovolle weggedeelten, vervaardiging van droge 
oevers (o.a. plankieren) in natte duikers en voorzetnetjes in fuiken moeten er toe bijdragen dat otters in 
veel gebieden weer kansen krijgen. 
 
Nuttige informatie verder op verschillende websites o.a. IOSF en Otter-Zentrum. Zoeken op otter, 
lutra lutra of otter spraints.  


