
Zeehond gered
 
Een jonge zeehond die in zee gaat zwemmen, het is geen groot nieuws.
Maar in het geval van de zeehond Nylon is het dat wel. Het dier
werd een maand geleden zwaargewond op het strand gevonden.
In zeehondenopvang Ecomare vreesden ze voor zijn leven. 

Begin augustus werd een zwaargewonde zeehond 
gevonden op het strand van Texel. Dat is een 
Nederlands eiland. Het jonge dier zat helemaal in 
nylon visdraad gewikkeld. Het touw zat diep inge-
sneden in de nek van het dier. Zijn mondhoeken 
waren uitgescheurd. Ook binnen in zijn bek was 
hij gewond. De dierenarts nam voorzichtig het net 
rond Nylon weg. Daarop begon het dier meteen te 
eten. De eerste dag scheurde hij de vis nog in stuk-
ken. Wellicht deed eten pijn aan zijn bek. Maar al 
snel gingen de vissen in hoog tempo in hun geheel 
naar binnen. De zeehond kreeg de naam Nylon. Na 
een maand kon hij alweer de zee in. Dat gebeurde 
op 3 september.

Gooi niet zomaar spullen weg!
Nylon, een jonge grijze zeehond van 30 kilo, heeft 
geluk gehad! Hij werd op tijd gevonden en gered. 
Het litteken in zijn nek zal altijd zichtbaar blijven. 
Maar Nylon is helemaal hersteld en gezond. Er zijn 
echter heel wat dieren die minder geluk hadden. 
Zij zijn gestorven doordat mensen allerlei afval 
weggooien. Nylon draad, plastic dopjes van flessen, 
mondmaskers … Mensen hebben het niet meer 
nodig en gooien het zomaar weg. Hopelijk zet het 
verhaal van Nylon mensen aan om minder rommel 
weg te gooien …
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Ecomare
Ecomare is een natuurmuseum en een 
opvangcentrum voor zeehonden. Het bevindt 
zich op het eiland Texel. Dat is een van de 
Waddeneilanden in het noorden van Neder-
land. Ecomare brengt mensen dicht bij de 
natuur van kust en zee. En roept iedereen op 
om zorg te dragen voor de natuur. Meer info 
vind je op: www.ecomare.nl


