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De Otterspotter is een nieuwsbrief over de situatie van de otter in Flevoland. Het vormt een
belangrijke schakel tussen de vrijwilligers die zich bezighouden met de monitoring van de otter.
Daarnaast krijgen ook natuurbeheerders, oeverbeheerders en andere geïnteresseerden deze
nieuwsbrief om hen te informeren.

Definitief geen DNA onderzoek dit jaar via de spraints
In een overleg met Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland is gesproken over de vraag of
er toch een DNA-onderzoek dit jaar plaats moet vinden.
Beiden organisaties vinden het belangrijk om een vinger aan de pols te houden hoe de verspreiding
van de otter over Flevoland is, en hoe de aantallen zich ontwikkelen. Maar de frequentie waarop dit
onderzoek plaats moet vinden zou niet elk jaar nodig zijn. Reden om in elk geval dit veldseizoen
(2020-2021) niet mee te doen met het DNA-onderzoek.
Daarmee is voor dit jaar definitief de knoop doorgehakt om geen DNA onderzoek te doen via de
spraints.
Dat laat onverlet dat DNA onderzoek aan dode otters nog wel plaatsvindt.

Monitoringsseizoen weer van start
De monitoring gaat dit jaar gewoon verder. Sporen van otters blijven welkom. De otterspotters
kunnen weer aan de slag in hun gebied. Maar ook alle andere losse waarnemingen blijven welkom.
Waarnemingen kunnen weer ingevoerd worden in het otterportal en/of waarneming.nl.

Dode otters


1 november 2020. Jonge otter dood op de oever van de Lemstervaart even ten zuiden waar
de Hopweg de A6 kruist. Doodsoorzaak onbekend.



3 november 2020. Twee jonge dode otters in een muskusratval in de Lepelaarsplassen

Mooie plaatjes
Na zo’n overzicht van dode otters wordt het tijd voor iets leukers. Er worden de laatste maanden
opvallend veel foto’s gemaakt van otters vanaf verschillende kijkhutten in de Flevolandse
natuurgebieden als Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen.

In het Lelystadse deel van de Oostvaardersplassen zijn al vanaf juli waarnemingen van een otter met
jongen gedaan. Om de rust te garanderen is dat stil gehouden maar nu dan toch de foto’s van Frans
Schroder.

Jan Paul Jongejans beleefde op 27 oktober de dag van zijn leven: Zeearend probeert otter te schalken
in de Oostvaardersplassen. Een uniek beeld

AGENDA
19 december wil ik otterspraints gaan zoeken bij het Larserbos (14.00-16.00 uur). Wie mee wil kan
zich opgeven. Afhankelijk van de coronamaatregelen zien we dan wel of het wel of niet door kan
gaan.
2021 Jaar van de otter.
Op verschillende manieren zal er in 2021 aandacht gegevens worden aan het Jaar van de otter. Veel
activiteiten worden nu langzaamaan ingepland. In de volgende otterspotter meer.
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