Ouwehands Diereninformatie

1

Kleinklauwotter

Kleinklauwotter of dwergotter (Amblonyx cinereus)/(Aonyx cinerea)
Engels
Duits

: Oriental small (short)-clawled otter
: Zwergotter

Indeling
Klasse
Orde
Suborde
Familie
Onderfamilie
Geslacht
Soort
Verwantschap

Afstamming

: zoogdieren
Mammalia
: roofdieren
Carnivora
: landroofdieren
Fissipedia
: marterachtigen
Mustelidae
: otterachtigen
Lutrinae
: dwergotter
Amblonyx
: kleinklauwotter
Amblonyx cinereus
: nauw verwant aan de kaapse- en regenwoudotters.
De marterachtigen worden samen met de kleine
beerachtigen, de panda’s en grote beren tot de
superfamilie van de marter- en beerachtige roofdieren
(Arctoidae) gerekend. De otter is dus familie van
de wezel, hermelijn, veelvraat, marter, das, stinkdier,
kleine beren, panda’s en grote beren.
: de familie van de marterachtigen verscheen aan het
begin van het Oligoceen en wordt tot de meest
primitieve landroofdieren gerekend. Men doet dit
onder andere omdat er zoveel verschillende
aanpassingen en typen zijn. Dit duidt op een vroege
splitsing in verschillende stammen. Deze
veronderstelling wordt overigens door fossielen
bevestigd. Potamotherium zou een voorouder van de
otter zijn. Er zijn resten van hem gevonden die uit het
eind van het Oligoceen en het Mioceen dateren, circa
30 miljoen jaar geleden.

Uiterlijk
Kop-romplengte
Staartlengte
Schouderhoogte
Gewicht
Andere maten
Omschrijving uiterlijk

: 45 - 60 cm
: 25 - 30 cm
:
: 2,5 - 5 kg
: de haren van de ondervacht zijn 6 - 9 mm lang, die
van de bovenvacht 12 - 14 mm
: het lichaam is langgerekt, plat, cilindrisch. De staart lang,
dik, toelopend naar een punt. De vacht lijkt wel fluweel en
is bruin tot asgrauw van kleur, een grijswitte keel en buik.
De voorvoeten hebben bijna geen zwemvliezen en lijken
daardoor op handjes. De achtervoeten zijn wel voorzien
van goede zwemvliezen.
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Kleinklauwotter
Speciale aanpassingen : dat de otter uitstekend aangepast is aan het leven in
water, blijkt uit de volgende eigenschappen:
- het lichaam is bijna perfect gestroomlijnd.
- de pels bestaat uit twee lagen. De onderlaag (korte
wolharen) houdt lucht vast en zorgt ervoor dat de
otter zo min mogelijk warmte verliest. De bovenlaag
(lange dekharen) is waterafstotend en zorgt ervoor
dat de onderlaag en het lichaam niet nat worden.
- de ogen, oren en neusgaten zijn afsluitbaar.
- de otter heeft een platte kop met ogen, oren en neus
vrijwel op één lijn. Het voordeel hiervan is dat het
dier, terwijl het aan het wateroppervlak zwemt,
tegelijkertijd alle drie de zintuigen kan gebruiken
zonder dat de kop echt boven het water uitgestoken
hoeft te worden!
- de otter heeft een krachtige staart die als een soort
roer fungeert. Bovendien zorgt dit lichaamsdeel voor
stabiliteit.

Voortplanting
Paartijd
Paargedrag

Plaats/bouw van nest

Draagtijd
Plaats
Worpgrootte
Aantal worpen
Jongen
- geboortegewicht
- geboortelengte
- ogen open/dicht
- oren open/dicht
- beharing
- uiterlijk
Zoogtijd
Zelfstandig
Geslachtsrijp
Overig

: het hele jaar door.
: Zowel de vrouw als de man kan het paargedrag beginnen.
De dieren zoeken contact, bieden zich aan, spelen,
buitelen om elkaar heen buitelen en paren. Dit gebeurt op
het land maar ook in het water.
: het nest ligt in holten in oevers of onder boomwortels. Het
ligt goed verscholen, de otter kan het via een nauwe
doorgang bereiken. Soms ligt de ingang onder water.
: 60 – 86 dagen
: in het nest
: 1 – 6 jongen
: gemiddeld 1,5 per jaar, na 8 maanden is een volgend nest
mogelijk.
: 45 – 62 gram
:?
: na 28 dagen gaan de ogen open
:?
: licht behaard
: lijken op de ouders
: 60 – 80 dagen
: blijven vaak jaren als familiegroep bij elkaar.
: 1,5 - 2 jaar
: speenleeftijd 82 – 120 dagen. Op een leeftijd van
ongeveer 50 – 60 dagen komen de jongen uit het nest. Ze
leren waar ze hun behoeften moeten doen, ze leren
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zwemmen en moeten zelf gaan eten. Met name dit laatste
maakt is moeilijk voor de jonge dieren. Als ze niet snel
genoeg zelf leren eten, redden ze het niet.

Leefwijze
Sociale structuur

Voedsel
Jachttechniek
Gebit
Activiteit
Overwintering
Communicatie
Zintuigen

: de otter leeft paarsgewijs of in familiegroepen van 4 – 15
dieren. Man en vrouw blijven bij elkaar. De vrouw
dominant. Als er jongen in het nest zijn zoekt de man
voedsel voor de hele familie.
: kleine waterdieren, ook weekdieren en krabben, kleine
zoogdieren en vogels
: jaagt graag groepsgewijs
: gebitsformule: I: 3/3; C: 1/1; PM: 4/4; M: 1/2
: dag actief
: nvt
: geluid, lijkt op vogelgeluid
: goed gehoor

Verspreiding
Habitat
Woongebied
Natuurlijke vijanden

: India, zuidoost- Azië en Zuid- China
: mangroven, tropisch heuvelland grenzend aan
riviermondingen, meren, moerassen en overstroomde
rijstvelden.
: krokodil

Overig
Maximale leeftijd
Bedreiging
Bescherming
Bijzonderheden

: tot 15 jaar
: verkleining leefgebied door ontbossing, jacht voor bont en
verkoop naar dierenhandel.
: Volgens IUCN red list, bijna bedreigd. De soort wordt
goed in de gaten gehouden.
: Doordat de kleinklauwotter een dagdier is en jonge otters
gemakkelijk tam worden, wordt hij veel gevangen om als
huisdier te worden verkocht.
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