
Aziatische kleinklauwotter in een kooitje. (Foto: Scorpion Foundation, International Otter Survival Fund)
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Gezonde Aziatische kleinklauwotters zien er zeer aaibaar uit. 

(Foto: Nicole Duplaix, IUCN Otter Specialist Group)

 14   Kijk op Exoten, nr 37 / December 2021  Kijk op Exoten, nr 37 / December 2021      

De zware bescherming van CITES blijkt daarom niet genoeg te zijn. Een totaalverbod op het houden 
van otters is nodig. De Nederlandse overheid is een Huis- en hobbydierenlijst (‘positieflijst’) aan het 
voorbereiden: een lijst waarop is vastgelegd welke huisdieren wel en niet mogen worden gehouden. 
Wanneer de Aziatische kleinklauwotter niet op deze Positieflijst komt, dan wordt het verboden deze soort te 
houden. Het is echter nog niet bekend wanneer deze lijst wordt vastgesteld. 

Ook in Nederland zijn er populaire Instagram accounts met duizenden volgers, ook van otters. In maart 
dit jaar werd door Stichting Aap een recordaantal meldingen van exotische huisdieren, waaronder otters, 
geregistreerd. Deze kwamen van mensen die hun huisdier niet meer willen hebben en verzoeken om 
opvang. Het gaat wat betreft otters wel om lage aantallen. In Nederland komen Aziatische kleinklauwotters 
vrijwel alleen voor in dierentuinen en wordt de soort nauwelijks door particulieren gehouden. Uiteraard 
bestaat de kans dat mensen hun overtollige exotische huisdier niet melden en het vrijlaten. Er zijn dan ook 
enkele meldingen van ontsnapte kleinklauwotters. 

De Zoogdiervereniging roept daarom op om absoluut geen Aziatische kleinklauwotters als huisdier te 
nemen en goed na te denken over überhaupt de aanschaf van een exotisch huisdier. 

De Aziatische kleinklauwotter - 

Ellen van Norren, Zoogdiervereniging & Heidy Davis, German Otter

De Aziatische kleinklauwotter (Aonyx cinerea) of dwergotter is met een kop-romplengte van 
41 tot 64 cm de kleinste van de 13 ottersoorten in de wereld. Het verspreidingsgebied bevindt 
zich in Zuid- en Zuidoost-Azië. Populaties zijn geslonken als gevolg van verontreiniging en 
het verdwijnen van habitat. De soort staat op de internationale Rode Lijst als ‘Kwetsbaar’. De 
belangrijkste bedreiging voor de soort is sinds enkele jaren echter een huisdier-hype in Azië. 

Hype
Door zijn ronde kop en grote ogen is de Aziatische kleinklauwotter in sommige landen een zeer gewild 
huisdier. In Japan zorgen social media-influencers, met hun berichten over otters als een ideaal huisdier, 
voor een ware hype en een daaruit voortvloeiende massale vraag naar kleinklauwotters. Ook bestaan 
er ottercafés waar je otters kan voeren en eindeloos vasthouden. De dieren worden voorgesteld als 
ongecompliceerde, bijna tamme huisdieren. Dat zijn ze uiteraard niet. 

Geen tam huisdier
Aziatische kleinklauwotters zijn socialer dan andere ottersoorten en leven in familiegroepen. Ze hebben een 
groot territorium nodig, waar zij met hun vingers op de tast jagen op onder andere vis en schelpdieren in 
rivieren, rijstvelden, mangrove etc. Ze jagen zowel in het water als op de oever. Dat dit gedrag in een kooitje 
niet tot uiting kan komen, behoeft weinig uitleg: de dieren kwijnen weg als zij niet in een groep kunnen leven, 
en hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen. Bovendien krijgen zij vaak niet het juiste voedsel. De dieren 
worden niet tam, en blijven gestrest. De filmpjes op social media laten uiteraard niet zien wat er mis kan gaan, 
wanneer je zo’n sterk roofdier in een kooitje houdt. Ze tonen ook niet dat veel mensen de dieren na korte tijd 
zat zijn, omdat ze teveel overlast veroorzaken. Aaron Gekoski en World Animal Protection maakten hierover 
een documentaire: www.youtube.com/watch?v=ubcDXOo70n0.

Stop handel in en houden van otters in 
gevangenschap
Sinds 2019 is het internationaal verboden om te 
handelen in Aziatische kleinklauwotters, nadat de 
soort is veranderd van Appendix II naar Appendix I 
van de CITES-conventie (Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten). De Europese otter (Lutra 
lutra) geniet al sinds 1977 deze bescherming. Het 
is verboden CITES soorten in Nederland te houden, 
tenzij iemand vrijstelling heeft en - kort gezegd - 
kan bewijzen dat het gaat om een gefokt dier. Nicole 
Duplaix, voorzitter van de IUCN Otter Specialist 
Group, laat desgevraagd weten dat social media de 
illegale handel in otters aandrijft. En dat deze otters 
worden verhandeld als ‘gefokt in gevangenschap’, wat 
ze vaak niet zijn. 

dit aaibare roofdier is geen huisdier

Verder kijken?

Documentaire over de Aziatische kleinklauwotter

www.youtube.com/watch?v=ubcDXOo70n0

Protection Network

http://www.youtube.com/watch?v=ubcDXOo70n0

