Reglement Opsporingscampagne Otter
De premie is eenmalig en wordt toegekend voor de eerste bevestigbare aanwijzing voor de
aanwezigheid van otter, in het wild, op Vlaams grondgebied, te rekenen vanaf 19 juni 2010, tot en met
27 november 2010.
1/ Aanmeldingen
Aanmeldingen kunnen als volgt gebeuren :

• per email op het adres otter@zoogdierenwerkgroep.be
• telefonisch op het nummer 0494 401777
• schriftelijk op het adres
Ottercampagne – Zoogdierenwerkgroep – Coxiestraat 11 – 2800 Mechelen
Voor de chronologie van de aanmeldingen geldt:

-

de datum en het uur van ontvangst van de email
de datum en het uur van de telefonische melding, expliciet te vermelden en te noteren tijdens
het telefoongesprek
de datum (dag) van afstempeling van het poststuk, of bij onleesbaarheid daarvan, de dag van
ontvangst, beide gerefereerd als 11 u in de voormiddag

Aanmeldingen dienen te gebeuren door een inwoner (domicilie) van Vlaanderen.
2/ Aanwijzingen
Als aanwijzing voor het voorkomen van otter komen volgende waarnemingstypes in aanmerking :






pootafdruk(ken) van goede kwaliteit (herkenbaar)
uitwerpselen of ‘spraints’ (***)
zichtwaarneming (levend dier)
dood dier

Van pootafdrukken en spraints dienen goede bewijsfoto’s aangeleverd te worden, en wel zodanig dat
het detailbeeld herkenbaar deel uitmaakt van een reeks foto’s (bv. via uitzoomen) die toelaten de
vindplaats zowel geografisch als in de tijd te refereren. Refereren in de tijd kan mogelijk via het
omgevende vegetatiebeeld, aan de hand van een bijgevoegde titelpagina of cover van recente krant
of magazine,...

www.zoogdierenwerkgroep.be/ottercampagne

In geval van zichtwaarneming geldt een goede bewijsfoto, eveneens geografisch refereerbaar, als
rechtstreeks criterium. Een ‘goede’ bewijsfoto dient voldoende beeldinformatie te bevatten om
verwisseling met andere soorten (Amerikaanse nerts, bever, dwergotter,…) uit te sluiten.
Bij ontbreken van een (goede) bewijsfoto kan de jury besluiten een terreinbezoek te doen samen met
de waarnemer, met het oog op het vinden van mogelijke sporen. Desgevallend worden deze
toegevoegd aan de oorspronkelijke waarneming, en geldt de datum en het uur van het aanmelden van
deze oorspronkelijke waarneming als aanmeldingstijdstip.
De jury is evenwel vrij te beslissen of zo’n terreinbezoek al dan niet zinvol is (o.m. op basis van de
gegevens verstrekt door de waarnemer), en om desgevallend het moment van dat terreinbezoek zelf
te bepalen.
In geval van een dood dier, dient de vindplaats via een reeks foto’s zowel geografisch als in de tijd
refereerbaar te zijn (zie hoger). Het dode dier dient ter controle te worden ingezameld en voor
onderzoek te worden overgemaakt aan het INBO. Daartoe kan een beroep gedaan worden op leden
van het INBO-marternetwerk (http://www.inbo.be/docupload/4296.pdf). De toestand van het dode dier
(versheid, intactheid) speelt weinig rol, voor zover de herkenbaarheid daardoor niet in het gedrang
komt. Afzonderlijke delen (schedel, poot, haren,...) komen niet in aanmerking.
Indien het dier niet kan worden ingezameld (middenberm autostrade,...), dient de bewijsfoto
voldoende kenmerken in beeld te brengen om verwisseling met andere soorten uit te sluiten.
Belangrijke opmerking (***): otterspraints hebben, behalve vaak een typische vorm en inhoud, ook
een karakteristieke geur. Het manipuleren van uitwerpselen, en zeker het ruiken eraan, dient echter
ten stelligste te worden afgeraden indien er ook maar de geringste kans bestaat op verwisseling met
uitwerpselen van vossen. In de praktijk is dit heel vaak het geval. Vossenuitwerpselen kunnen
levenskrachtige eitjes van de vossenlintworm bevatten, die voor de mens zeer gevaarlijk (dodelijk) is.
Besmetting met een eitje is mogelijk via het opsnuiven van loskomende partikeltjes (stof), of na
manipulatie van de keutel zonder strikte hygiënische voorzorgen. Het inzamelen van keutels is niet
aan de orde, en komt aldus niet in aanmerking voor deelname aan deze opsporing.
3/ Beslissingen
Bij twijfelgevallen is het oordeel van de jury onbetwistbaar. Door deelname aan de premiewedstrijd
verklaart de deelnemer zich stilzwijgend akkoord met het reglement.
De jury bestaat uit volgende bestuursleden van de Zoogdierenwerkgroep: Kris Boers, Paul Van Daele,
Diemer Vercayie en Koen Van Den Berge.
4/ Uitkering
De premie bedraag € 500,- en wordt via bankoverschrijving overgemaakt op rekeningnummer van de
aanmelder. De betaling zal gebeuren voor 27 december 2010. De premie is desgewenst inruilbaar
voor een boekenbon geldig in de boekhandel van Natuurpunt.
In het geval dat de premie niet kan worden uitgereikt verbindt de Zoogdierenwerkgroep van
Natuurpunt vzw zich er toe hetzelfde bedrag over te maken aan het meest ottervriendelijke Vlaams
natuurgebied.
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