De Ottercampagne in de pers
- Otter gezocht. Beloning : 500 euro - De Zondag - 20 juni
- Zoektocht naar Vlaamse otter gestart - 21 juni
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=RN2RPG0U
- Spot een otter en vang 500 euro - 21 juni
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GAA2RSB37
- Spot een otter en vang 500 euro - 22 juni
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=KK2RS0S0&word=de+otter
- Wie een otter spot, krijgt 500 euro - 21 juni
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.806860
- Vijfhonderd euro voor wie otter vindt - Het Laatste Nieuws - 21 juni
‘In het Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve in Meilegem werden zaterdag de Ottercampagnedagen van de
Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep gelanceerd. Vera Dua en Dirk Draulans zijn meter en peter zijn van de campagne. "We
willen weten of zich hier en daar nog otters ophouden en loven daarom een bedrag van 500 euro uit aan wie een
ontegensprekelijk bewijs kan leveren van de aanwezigheid van een in het wild levende Europese otter in Vlaanderen of het
Brusselse gewest", leggen ze uit. "Indien er geen controleerbare waarneming is tegen 27 november 2010, gaat het bedrag
naar het meest ottervriendelijke natuurgebied in Vlaanderen. De boodschap achter deze actie is dat we moeten werken
aan meer en betere natuur, zodat dat de otter zich hier welkom voelt." Waarnemingen van otters kunnen gemeld worden
op otter@zoogdierenwerkgroep.be met vermelding van uw naam en voornaam, volledig adres, telefoonnummer en/of emailadres. Uiteraard dient u ook een korte beschrijving te geven van uw waarneming en de exacte locatie vermelden.’

- Spot een Otter en win 500 euro - Het Laatste Nieuws - 22 juni
- Spot een otter en vang 500 euro - Het Belang van Limburg - 21 juni
- Hoe wordt u otterspotter - Het Belang van Limburg - 22juni
‘Natuurpunt looft 500 euro uit voor wie tegen eind november een otter kan spotten. Vóór u er met uw schepnet op
uittrekt: het is 's nachts te doen, of u moet een halve indiaan zijn om sporen te vinden. En dan nog: "Onze waters zijn nog te
vervuild voor otters."Kenmerken: de grootste marterachtige: kop-romp 60-95 cm, staart 35-50 cm, platte kop met ogen,
oren en neus op één lijn, sterk ontwikkelde snorharen, slank, torpedo-achtig lijf, zwemvliezen tussen poten, grijsbruine tot
zandkleurige vacht met van keel tot buik iets lichter, Hoe hem te onderscheiden van marters, muskusratten of andere? "Je
zou hem nog het makkelijkst kunnen verwarren met de bever, die echter een platte, kale staart heeft", zegt Jos Ramaekers,
Limburgs coördinator van de zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt. Biotoop: In tegenstelling tot planteneter bever, die
daarom wel in meer vervuild water kan overleven, is de otter (lutra lutra) afhankelijk van vis. "Je vindt hem dus aan de
oevers van elk soort visrijk water: van rivieren en beken tot vijvers." In theorie van de Maas en bijrivieren (in een studie uit
2002 werd hij opgemerkt aan de noordelijke Grensmaas) tot het vijvergebied van Midden-Limburg: "Dat zou een mooi
leefgebied kunnen zijn, maar men richt zich daar op de roerdomp en de boomkikker."
Viskwekers zouden er ook niet blij mee zijn? "Omdat de solitaire otter een groot territorium (soms wel 20 km oevers) heeft,
is de schade die hij in zijn eentje in het visbestand aanricht relatief."Bang voor uw kippen hoeft u met deze carnivoor ook
niet te zijn. "De otter blijft op de oever. Bovendien is hij door zijn korte pootjes niet snel genoeg voor de jacht buiten het
water."In Nederland, waar sinds 2008 de Werkgroep Otterbescherming Nederland actief is, wordt de otter wel vaker
gespot. (Vooral als hij doodgereden is.) "Daar loopt een herintroductieprogramma", zegt Ramaekers, "vooral in het
noorden, waar veel beken en plassen zijn in uitgeveende gebieden. Hier bij ons heeft het geen zin otters uit te zetten
zonder geschikt potentieel leefgebied: zuiver water in een uitgestrekt en waterrijk gebied. Dat is nog niet het geval."
Sporen: "De otter is oorspronkelijk geen nachtdier, maar is het uit schuwheid geworden. Zijn aanwezigheid is dus vooral af
te leiden uit sporen: vijftenige pootafdrukken (door de zwemvliezen echter te verwarren met bever of muskusrat), zijn
'glijbaan' (een vaste plek waar hij het water in- en uitglijdt) of vooral zijn 'spraints' (sterkruikende uitwerpselen om zijn
territorium af te bakenen: zie foto)." Verder zijn er misschien visresten of een holte in de oever of tussen boomwortels te
vinden. Gespot? Stuur uw melding vóór 27/11 naar otter@zoogdierenwerkgroep.be. Wordt er geen otter gezien, dan gaat
de 500 euro naar het meest ottervriendelijke natuurgebied in Vlaanderen.’

