
51. Otters

De zomervakantie was voorbij en Sam en Anne zaten weer op school. Omdat

hun hoofden nog vol waren van het voetbal in Brazilië, kregen alle leerlingen

projecten over dat land. Sam vond het geweldig, want hij mocht iets doen

over Zuid-Amerikaanse reuzenotters. Anne vond het ook leuk en koos voor

kolibries; want dan kon zij van zowel vogels als bloemen dingen uitzoeken.

Sam ontdekte dat de otters in Brazilië de grootste van hun soort zijn: tot

maar liefst twee meter van kop tot staart. Ze leven voornamelijk in lang-

zaam stromende visrijke rivieren. Meestal jagen in hun eentje, maar ook wel

in groepjes. Ze kunnen zich – met hun gestroomlijnd lichaam, krachtige

staart en zwemvliezen tot aan de

toppen van de vingers aan hun vier

poten – heel snel door het water ver-

plaatsen. Hun vacht is waterafsto-

tend en houdt ze warm en droog. Sam

was onder de indruk van hoe hun

neusgaten en ogen onder water dicht-

gaan. Als de otter weer boven water komt, blijven ogen, oren en neusgaten in

één lijn net boven water. Zij lijken op nijlpaarden, dacht hij.

Reuzenotters leven in familiegroepen. Ze graven een hol in de oever van een

rivier, onder boomwortels of een omgevallen boom. Hun jongen blijven na de

geboorte één maand in dat hol. Sam vond het jammer dat deze otters door

verstoring van hun leefgebied ernstig bedreigd worden. Men denkt dat hun

aantal in de vrije natuur tot een paar duizend geslonken is. De dichtstbij-

zijnde dierentuin waar je de reuzenotter kunt zien is Duisburg in Duitsland.

“Zijn er otters in Nederland?” vroeg Anne. “Ja, maar niet veel,” antwoordde

papa. “Sinds 1989 waren de visotters hier uitgestorven. Maar 2002 is er een

aantal in Overijssel uitgezet, en die doen het redelijk goed.” De laatste ja-

ren zijn op verschillenden plaatsen in Nederland en België weer otters waar-

genomen. “Waarom zijn ze toen uitgestorven?”, wilde Sam weten. “Ze gingen

dood omdat er steeds minder leefgebied voor hen overgebleven was. Het

vervuilde milieu deed hen geen goed en ook het verkeer eiste slachtoffers.

Dat mag niet weer gebeuren! Dus, of het over reuze, of gewone otters gaat:

ze zijn in gevaar. Laten we kijken of we iets kunnen doen om ze te helpen.”

“Misschien kunnen we op school een actie beginnen” opperde Anne. “Ja, dat

is een goed idee”, zeiden de anderen tegelijk.
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