A016 Jan-van-gent (versie 2021)

Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de leeswijzer
profielen Natura 2000 versie 20141, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende
paragrafen vermeld is.
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Jan-van-gent (Morus bassanus) (A016)
1. Status
Jan-van-gent is een soort van appendix III, Convention on the Conservation of European Wildlife
and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten 1: EL&I). Voor Natura 2000gebieden relevant als niet-broedvogel.

2. Kenschets
Beschrijving
De Jan-van-gent (Morus bassanus) is een grote zeevogel. Volwassen vogels zijn vrijwel volledig wit,
met uitzondering van de zwarte vleugelpunten en (in het broedseizoen) de goudgele kop. Juveniele
vogels zijn overwegend bruin, met witte spikkels. Na vier tot zes jaar verkrijgen ze het volwassen
kleed. Jan-van-genten zijn met een lengte van ca 90 cm en een spanwijdte van 170-180 cm de
grootste inheemse zeevogels.
Jan-van-genten broeden in kolonies op rots- en klifkusten van eilanden. Nederland maakt geen deel
uit van het broedgebied. Volwassen vogels zijn een groot deel van het jaar (mrt-okt) aan de kolonie
gebonden, van waaruit ze lange foerageertochten maken, tot meer dan 600 km van de kolonie.
Vogels uit kolonies langs de Britse oostkust kunnen op hun foerageertochten ook het Nederlandse
deel van de Noordzee bereiken (Hamer et al., 2000, 2007; Wakefield et al., 2013), maar de meeste
broedvogels foerageren binnen 80 km van de kolonie; vogels die in het broedseizoen verder uit de
kust voorkomen zijn voor het merendeel nog onvolwassen (Camphuysen, 2005).
De Jan-van-gent is het gehele jaar op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) aanwezig en is een
schaarse zomergast en doortrekker tot vrij talrijke wintergast (Bijlsma et al., 2001). Jan-van-genten
komen verspreid over de hele Nederlandse Noordzee in lage dichtheden voor. Hogere dichtheden
zijn geassocieerd met de broedkolonies, met visrijke gebieden zoals fronten en viskotters (Baptist &
Wolf, 1993; Camphuysen & Leopold, 1994; Camphuysen, 2005; Cox et al., 2016; Poot et al., 2011;
Votier et al., 2013). Ook het talrijk voorkomen van Jan-van-genten in de Nederlandse kustzone
tijdens perioden met aflandige wind en rustig weer in het najaar, hangt vermoedelijk samen met de
aanwezigheid van eenvoudig beschikbare concentraties vis (Leopold & Platteeuw, 1987). Gebieden
met windmolens op zee worden gemeden (Garthe et al., 2016), al zijn er aanwijzingen dat de soort
iets vaker binnen windparken komt dan toen windparken nog een heel nieuw fenomeen waren
(Leopold & Verdaat, 2018).
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Volwassen Jan-van-gent (Morus bassanus). Foto: Steve Geelhoed.
Relatief belang binnen Europa
De wereldpopulatie Jan-van-genten broedt in de noordelijke Atlantische Oceaan, merendeels (>75%)
in Europese wateren. De populatiegrootte heeft een exponentiële groei vertoond, van minder dan
100.000 paren in de periode 1900-1940, tot 390.000 paar in 2004 (Mitchell et al., 2004), en is
sindsdien verder gegroeid. De meest recente (2015) schatting van de Europese populatiegrootte
bedraagt 683.000 paren, overeenkomend met 1.370.000 volwassen individuen. De omvang van de
wereldpopulatie wordt geschat op 1.5-1.8 miljoen volwassen individuen (BirdLife International,
2019). Er worden geen verschillende biogeografische populaties onderscheiden. De dichtst bij
Nederland liggende kolonies bevinden zich op de Bempton Cliffs in het noordoosten van Engeland en
op Helgoland in de Duitse Noordzee. Schotland herbergt, in twaalf kolonies, ongeveer de helft van
de wereldpopulatie (Nelson, 2002). De grootste kolonie ter wereld, Bass Rock, bevindt zich ten
zuidoosten van Edinburgh. Deze kolonie telde in 2014 meer dan 75.000 bezette nesten (Murray et
al., 2014). Op Bass Rock gezenderde dieren zijn tijdens de trek en in de winter regelmatig op het
NCP vastgesteld (Kubetzki et al., 2009); vogels van de dichterbij gelegen Bempton Cliffs en
Helgoland hebben het NCP ook zeker binnen bereik als foerageergebied, evenals vogels die in NW
Frankrijk broeden (Veron & Lawlor, 2009; Langston & Boggio, 2011; Garthe et al., 2016). Naarmate
de kolonies verder in omvang groeien, wordt ook het gebied rond de kolonie waarin gefoerageerd
wordt door de broedvogels groter (Hamer et al., 2006). Op het NCP zijn de aantallen in de nazomer
en herfst het hoogst; naar schatting verbleven er in dat seizoen (begin jaren negentig) 17.00036.000 individuen (Camphuysen & Leopold, 1994). Wellicht was dit een overschatting omdat de
schepen vanwaar de vogels werden geteld, deze ook aantrokken. Vanuit het vliegtuig werden ruim
20 jaar later, bij een sterk toegenomen populatie in de Noordzee, vergelijkbare aantallen gezien op
het NCP, met een maximum in november (2014) van 22.500 vogels (Fijn et al., 2015). In 2017
werden echter juist weer wat lagere aantallen vastgesteld, met een maximum van 19.650 vogels in
augustus (Fijn et al., 2018).

3. Instandhouding van de soort
Leefgebied

i. Beschrijving
Jan-van-genten zijn obligate zeevogels die alleen aan land komen om te broeden. Voor het broeden
worden voor landpredatoren moeilijk bereikbare eilanden en/of kliffen uitgezocht. De soort broedt
niet in Nederland, maar heeft een ruim verspreidingsgebied op zee. Op de noordelijke Atlantische
Oceaan en haar randzeeën wordt dit areaal geschat op 41,7 miljoen vierkante kilometer (BirdLife
International, 2019).
De broedgebieden van de Jan-van-gent liggen in de noordelijke Atlantische Oceaan, van Canada
via IJsland, Faeröer, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland (Helgoland) tot Noordwest
Frankrijk en Noordwest Rusland (Nelson, 1978, 2002; Mitchell et al., 2004). Nederland maakt geen
deel uit van het broedgebied. De soort overwintert op zee, zuidwaarts tot Florida/Golf van Mexico
in het westen en Noordwest Afrika en de westelijke Middellandse Zee in het oosten.
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Verspreidingsgebied op zee Jan-van-gent (BirdLife International, 2019).
Het grootste deel van het jaar verblijven Jan-van-genten op open zee. Hun gevoeligheid voor olie
is dan ook hoog. Voortijdige sterfte kan repercussies hebben op populatieniveau, mede door het
lage reproductievermogen van deze zeevogels (Camphuysen, 1989). Een relatief belangrijke
doodsoorzaak onder op het Nederlandse strand aangespoelde Jan-van-genten is verstrikking en
verdrinking in netten, plastics, touwen en lijnen (Camphuysen, 1994, 2008). Zoals voor alle
zeevogels is vervuiling van de zee met giftige stoffen die zich in de voedselketen ophopen een
bedreiging.
Verder worden Jan-van-genten verstoord door de aanwezigheid van windparken op zee, die ze
sterk vermijden (Leopold et al., 2013; Garthe et al., 2016). Met steeds meer windparken op zee
zouden in de toekomst Jan-van-genten op zee kunnen worden gelimiteerd door competitie om
ruimte met windmolenparken (Murray et al., 2014), al lijkt dat, gezien de relatief lage dichtheden
van deze vogels op het NCP, hier relatief mee te vallen (Leopold et al., 2014); bovendien is er
mogelijk sprake van een aanpassing in gedrag, waardoor Jan-van-genten kunnen leren windparken
wel binnen te gaan (Leopold & Verdaat, 2018).
ii. Elementen leefgebied van belang voor de soort
•
Geen verontreiniging met drijvende olie, vet, of chemicaliën aangezien deze het verenkleed
aantasten, waardoor de vogels hun isolatie verliezen en kunnen sterven aan onderkoeling.
•
Een voldoende aanbod van pelagische vis.

Voedsel

Jan-van-genten zoeken hun voedsel, bestaand uit rondvissen als haring, makreel en zandspiering,
al vliegend. Als ze een prooi onder water zien proberen ze deze met een stootduik te bemachtigen.
Vissen die direct vanuit de lucht zichtbaar zijn, worden gevangen tijdens korte, relatief ondiepe Vvormige duiken, die meestal niet dieper reiken dan 5 meter. De vogels kunnen echter,
aangedreven door hun vleugels veel grotere dieptes bereiken, tot wel 35 meter, al komen ze
meestal niet dieper dan 10-20 meter. Tijdens deze diepere, U-vormige duiken zoeken de vogels
actief en op het zicht naar prooi, maar blijven ze in de regel toch slechts kort (minder dan 1
minuut) onder water (Garthe et al., 2000; Brierley & Fernandes, 2001; Cox et al., 2016).
Jan-van-genten hebben ook geprofiteerd van discards op zee: achter vissersschepen zijn Jan-vangenten dominante, succesvolle discards-eters. Vooral in de winter, als tijdens slecht weer het
lastiger is om scholen levende vis te exploiteren, zoeken Jan-van-genten vaak vissersschepen op
(Camphuysen et al., 1995). Enkele honderdduizenden Jan-van-genten zouden in de Noordzee
kunnen overleven op discards alleen (Garthe et al., 1996). De hoeveelheden discards lopen echter
terug en de samenstelling verandert ook in voor Jan-van-genten ongunstige zin: van overwegend
rondvis naar steeds meer platvis (Heath & Cook, 2015). Jan-van-genten kunnen terugvallen op
hun natuurlijke dieet van pelagische rondvis, maar een verdere reductie in discards, bijvoorbeeld
door het invoeren van de discardsban, kan negatieve gevolgen hebben voor Jan-van-genten op de
Noordzee (Bicknell et al., 2013). Buiten de Noordzee, bijvoorbeeld in het zeegebied voor de West-
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Afrikaanse kust, waar zeer grote aantallen Jan-van-Genten overwinteren, is het eten van discards
door Jan-van-genten nog niet onderzocht.

4. Huidig voorkomen

Jan-van-genten komen op de gehele Nederlandse Noordzee voor. Ze zijn het talrijkst in de nazomer
en herfst. De aantallen zijn het laagst tussen december en maart (Camphuysen & Leopold, 1994;
Fijn et al., 2015). De meeste vogels verblijven dan in Zuidwest Europa en voor de West-Afrikaanse
kust. In de zomer bestaat een groot deel van de vogels op het NCP uit onvolwassen Jan-van-Genten.
Na het broedseizoen zwermen ook de volwassen broedvogels weer uit over de Noordzee,
voorafgegaan door een exodus van juveniele vogels (Nelson, 1978; 2002). Langs de kust kunnen in
september en oktober dagelijks honderden vogels passeren (Platteeuw et al., 1994). Grote aantallen
vogels passeren de kust in deze periode tijdens harde tot krachtige aanlandige wind, maar met name
in oktober kunnen ook aanzienlijke aantallen tijdens rustig weer worden waargenomen, als de
condities om hier te vissen het gunstigst zijn (Leopold & Platteeuw, 1987). Begin november wordt
het Noordzeegebied door veel vogels verlaten, maar de soort blijft ook in de winter, verspreid over
de hele Noordzee, inclusief het NCP, aanwezig. In de winter komen relatief hoge dichtheden voor op
het zuidelijke NCP, in de uitloper van Kanaalwater en in de (ruime) omgeving van de Bruine Bank.
In zomer en herfst is de verspreiding meer gelijkmatig over het hele NCP, met hier en daar (tijdelijke)
concentraties bij actieve vissersschepen.
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Verspreidingskaarten grote mantelmeeuw, per periode van twee maanden: van linksboven naar rechtsonder in
augustus/september, oktober/november, december/januari, februari/maart, april/mei en juni/juli. De
verschillende kleuren geven gemiddelde dichtheden weer, op basis van scheeps- en vliegtuigtellingen, 19912017. Kaarten: Wageningen Marine Research.
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Verspreidingskaarten Jan-van-gent, voor vier perioden (de huidige MWTL tellingen), voor de periode augustus
2014 - februari 2019. Gemiddelde dichtheden (n/km2), voor 2,5 km lange deeltransecten, berekend met behulp
van de Effective Strip Width, dus rekening houdend met vogels die zijn gemist. Kaarten: Bureau
Waardenburg//Delta Project Management.
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Trends en ontwikkelingen

Broedende Jan-van-genten in grote kolonies zijn lastig te inventariseren (Nelson, 2002), zodat
trends in aantallen broedvogels moeilijk te interpreteren zijn. Het gaat de soort de laatste decennia
echter voor de wind: de aantallen zijn sterk toegenomen, al decennia lang, met gemiddeld 2% per
jaar (Mitchell et al. 2004). Deze generieke toename is vermoedelijk vooral toe te schrijven aan een
betere bescherming van de soort (inclusief zijn eieren en jongen) in de broedkolonies. De toename
in de aantallen heeft ook geleid tot kolonisatie van nieuwe gebieden, zoals Helgoland. Wellicht
hebben Jan-van-genten ook geprofiteerd van discards op zee: achter vissersschepen zijn Jan-vangenten dominante, succesvolle discards-eters.
Jan-van-genten broeden in een relatief klein aantal kolonies in Noordwest Europa en Noordoost
Amerika. De aantallen in Europa werden in 2004 geschat op ca 310.000 broedparen (peiljaar 1999),
met al decennia lang een jaarlijkse toename van gemiddeld 2% (Mitchell et al., 2004). De soort
broedt elders alleen in Canada (77.700 paar in 1999). De populatietoename zette sindsdien door. In
2015 broedden er in Europa 683.000 paren (equivalent: 1.37 miljoen volwassen vogels) en
wereldwijd waren er toen 1,5-1,8 miljoen volwassen vogels, met een nog steeds toenemende trend.
Met de groeiende aantallen nam ook het aantal kolonies toe en de soort die voorheen werd
bestempeld als “Lokaal” (Localised) staat nu te boek als niet bedreigd / veilig (Least Concern)
(BirdLife International, 2019).
In Nederland is deze toename niet zichtbaar in de lange reeks van vliegtuigtellingen (Arts, 2015).
Op het NCP schommelden de gemeten dichtheden in het niet-broedseizoen (oktober-maart) rond de
0,45 vogels per vierkante kilometer, wat overeenkomt met een totaal aantal van circa 23000 vogels.
Scheeptellingen (Camphuysen & Leopold 1994) laten vergelijkbare aantallen zien, met een piek van
35.900 vogels in de herfst (oktober-november), tijdens de wegtrek. Dit kwam overeen met circa 4%
van het aantal vogels in de oostelijke Atlantische Oceaan. De meest recente gepubliceerde
telresultaten stammen uit 2017/18 (Fijn et al., 2018) en komen voor november wat lager uit. De
hoogste aantallen werden nu in augustus vastgesteld (Tabel 1).
Telling

Schatting
>12 mijl

minimum

maximum

Schatting
<12 mijl

minimum

maximum

Totaal

Aug 2017
Nov 2017

18.894
9.343

13.452
6.190

26.537
14.104

756
556

372
276

1.538
1.121

19.650
9.899

Jan 2018
Feb 2018

3.126
11.179

2.104
6.736

4.645
18.555

2.360
723

1.013
331

5.496
1.581

5.486
11.902

Tabel 1. Resultaten vliegtuigtellingen NCP 2017/2018 voor de Jan-van-gent op het NCP, opgesplitst
in het zeegebied buiten, respectievelijk binnen de 12 mijlszone. Minima en maxima geven het 95%
betrouwbaarheidsinterval weer rond de schattingen. Bron: Fijn et al. (2018).

Gemiddelde voorspelde dichtheid (op basis van
de MWTL-vliegtuigtellingen) van de Jan-van-gent
in de periode oktober-maart op het NCP in de
seizoenen 2001 - 2013 (2006: onvolledige
tellingen). Bron: Arts (2015).

5. Landelijke instandhoudingsdoelstelling

Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
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