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In deze PDF staat een overzicht van ottersporen. Alhoewel met het DNA uit spraints otters met 

zekerheid gedetermineerd kunnen worden, zelfs tot op het individu, kunnen overige sporen je helpen te 

zien of ergens otters voorkomen, en hoe ze het gebied gebruiken. 

Deze informatie komt uit de online sporengids www.diersporengids.nl. Elk dier heeft daar een paspoort. 

Een pagina waarop de sporen van dat dier uitgelegd worden. Deze PDF bevat het paspoort voor de 

otter. Helaas kunnen we de video’s niet meegeven in een PDF, daarvoor zal je de online gids moeten 

raadplegen.  

 

Loopsporen 

 
 
De voorvoeten van otter zijn groter dan de achtervoeten. De vorm van de tenen met de 
nagels is als een druppel, de nagels lijken direct uit de tenen voort te komen. De otter is een 
marterachtige, en heeft zowel voor als achter heeft de otter vijf tenen. Het 
middenvoetskussen is niervormig. Alhoewel er zwemvliezen aanwezig zijn tussen de tenen 
drukken die slechts af in zachte ondergrond. 

Waar otters voorkomen is het goed zoeken naar sporen onder bruggen, waar ze uit het water 
komen onder meer om spraints (zie uitwerpselen) achter te laten. 

Sporen van otters zijn verwisselbaar met hond , of kat. Bij een hond of kat drukken vier tenen 
af (bij otter vijf), en een hondenprent heeft een andere middenvoetsvorm. Een kat heeft een 

http://www.diersporengids.nl/
http://www.diersporengids.nl/
http://www.diersporengids.nl/hond/#Loopsporen
http://www.diersporengids.nl/kat/
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-1.jpg
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vergelijkbare vorm van het middenvoetskussen, maar bij een kat zien de tenen er anders uit 
en deze staan dichter bij elkaar. 

 
 
Op de foto zie je twee achtervoeten van een otter waarop duidelijk de zwemvliezen te zien 
zijn. 

 

Op de foto hierboven is de afdruk van een linker achter- en voorvoet van een otter te zien. 

http://www.diersporengids.nl/
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-achtervoeten_resultaat.jpg
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-prenten-2.jpg
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Otters bewegen zich voornamelijk voort in galop. Het spoor is daarbij vaak opmerkelijk 
variabel. De prentgroepen kunnen telkens een andere configuratie hebben. Bij het voorbeeld 
hierboven heeft bij de groep geheel rechts een dubbele registratie plaatsgevonden van de 
linker voor- en achtervoet. Soms zijn de voeten zó perfect op elkaar geplaatst dat het lijkt 
alsof er drie voeten zijn neergezet. 

 

Op de foto hierboven het spoor van een otter op een oever die van rechts naar links in galop 
voorbij gekomen is. In het midden een dubbelregistratie van de rechter voor- en achtervoet. 
De tenen van de eerder geplaatste voorvoet zijn links zichtbaar. 

 

http://www.diersporengids.nl/
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-loopspoor-1.jpg
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-loopspoor.jpg
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-prenten1.jpg
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Hierboven een foto van een prentgroep van een otter in galop (vier prenten bij elkaar). Let op 
de druppelvormige tenen. 

 
 
Soms zijn tussen de middenvoet en de teentoppen duidelijke afdrukken te zien van de 
vingers. 

 

Het meest kortstondige, en wellicht ook het meest mooie spoor van een otter, het 
bubbelspoor dat hij achterlaat wanneer hij onder water zwemt.  

http://www.diersporengids.nl/
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-vingers.jpg
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Uitwerpselen 

 

Otters gebruiken hun uitwerpselen ter markering van het territorium, en voor de 
communicatie met soortgenoten. Deze uitwerpselen worden spraints genoemd. Ze bevatten 
visschubben en graten, maar kunnen soms ook alleen uit een zwarte dikke slijm bestaan. Die 
worden dan ook wel ‘jelly’s’ genoemd. Soms wordt een geelachtige substantie gedeponeerd 
welke ottergeil wordt genoemd. Spraints hebben een niet onaangename zoete visgeur. Het 
doet sommigen denken aan levertraan. De geur blijft heel lang hangen en kan na maanden 
nog geroken worden indien de spraint op een beschutte locatie lag. 

Op de foto rechts een 
krabhoopje van zand 
langs een oever waar 
bovenop een spraint 
gelegd is. Een duidelijke 
territoriummarkering 
van een otter. 

 

 

 

 

 

http://www.diersporengids.nl/
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-krabplaatsje.jpg
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Op de foto hierboven een spraint van een otter. Soms kunnen er ook resten van 
rivierkreeftjes gevonden worden in de spraints. 

 

Onder bruggen, op (hoeken van) aanlegsteigers, markante bomen langs het water en andere 
opvallende plaatsen zijn goede locaties om te zoeken naar spraints. 

http://www.diersporengids.nl/
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-spraint-3.jpg
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Soms wordt een locatie erg vaak gebruikt, en ontstaat een otterlatrine. 

 

Bij een wissel tussen twee wateren is een hoopje gras bij elkaar gekrabd waar bovenop 
spraints gedeponeerd zijn.  

http://www.diersporengids.nl/
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-spraints.jpg
http://www.diersporengids.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/otter-spraint-krabhoopje.jpg
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Bovenop het Wild 

Meer ottersporen samen met enkele video’s van het dier zelf zijn te zien in een aflevering van 
Bovenop het Wild. Een serie over diersporen. 

 

 

 

 

http://www.diersporengids.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=6rhMg4svxN8
https://www.youtube.com/watch?v=6rhMg4svxN8
https://www.youtube.com/watch?v=6rhMg4svxN8
http://www.weylintracking.nl/

