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PPoommaaccaanntthhuuss  ppaarruu  
TTeekksstt  eenn  ffoottoo’’ss  ddoooorr  MMrr..  BBaaaarrss  ((AAbb  RRaass))  

 

Een keizerlijke ontmoeting in de Caribische zee. 

 

Pomacanthus paru kwam ik voor het eerst tegen in een groot privé 

aquarium in een Duitse kliniek. 

Degene die dit aquarium onderhield wilde ons graag het aquarium laten 

zien. 

Het aquarium was een meter of 6 lang en ik schat de diepte op zo een 

1m75. de hoogte 1m50. 

 

 
 

Naast de vele kleine keizerbaarzen was er één opvallende verschijning. 

De Pomacanthus paru. Ook wel de Franse keizer genoemd. 

Deze flink uitgegroeide vis was wel de blikvanger van het aquarium. 

Ondanks de flinke afmetingen ervan, kwam dit aquarium ten opzichte 

van de vis mij klein over. Ik vond het zelfs wat zielig. Tja, zult u zeg-

gen:” Hoe groot moet zo’n bak dan wel niet zijn?” Mijn mening is dat 

deze grote vissen niet in een aquarium horen. Maar dat is natuurlijk 

mijn mening. De literatuur spreekt over minimaal 1500 liter. 
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Leefomgeving in de Caribi-

sche zee 

 

Jaren later kwam ik deze schit-

terende vis tegen op de plek 

waar hij thuis hoort, namelijk 

het Caribisch gebied. Mijn hart 

sloeg over bij het zien van de 

eerste exemplaren. Ook nu zag 

ik weer  dat ze vaak in paartjes 

bij elkaar bleven. Alleen de 

juveniele dieren hielden zich op 

om en nabij het rif. Ze schijnen dan een deel uit te maken van de 

poetsstations. Tezamen met vele andere kleine vissen en garnalen 

vormen ze een schoonheidssalon voor de grotere vissoorten die ont-

daan willen worden van oude huid en parasieten. 

 

Jeugdkleed. 

 

De jonge dieren zien er geheel anders uit dan hun volwassen soortge-

noten. Als je niet beter wist dan zou je denken dat het om een andere 

soort zou gaan. Nu had ik de gelegenheid om verschillende stadia te 

zien in hun ontwikkeling. Net als bij veel keizerbaarzen een fascinerend 

gezicht. Van donker bruin met gele strepen omkleuren naar een palet 

van diamanten op de flanken. Op de foto’s kunt u genieten van de ver-

schillende leeftijden van deze prachtige vissen. 
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Handel 

 

In de handel kom je ze regelmatig tegen als juveniele exemplaren. Ze 

zijn dan klein en bezitten hun jeugdkleed. Vaak worden ze verkocht 

aan onwetende klanten. De kleine dieren zijn nog onschuldig en zullen 

hier en daar wat aan zachte en harde koralen snoepen. Echter op latere 

leeftijd wordt dit een groter probleem. Deze vissen horen thuis in de 

natuur of in een bassin in een grote dierentuin. Mijn vraag aan de ver-

zorger van het eerder genoemde grote aquarium hoe ze daar op in-

speelden, antwoordde hij:” Het aquarium is zo ingericht dat de keizers 

gerust aan de Acropora kolonies mogen snoepen, Deze koralen zijn dus 

voor de vissen en zijn een deel van hun voedsel voorziening”. De bo-

dem lag bezaaid met afgebroken takken van de massale kolonies. 

 

  
 

Grootte 

 

Deze schitterende vis kan een grootte bereiken van een slordige 40 

cm. Zowel in lengte als in hoogte. 

 

Leefgebied. 

 

Zijn leefgebied breidt zich van het Caribische gebied tot de Golf van 

Mexico, Florida en zelf tot Brazilië. Zijn dagelijkse voedsel bestaat in de 

natuur uit sponzen, lagere dieren , zoals Zoanthus en gorgonen, 

kreeftachtigen en dergelijke. Niet reefsafe, zoals we dat noemen. In 

het aquarium eten zij over het algemeen met de pot mee. Het is aan te 

raden jonge dieren aan te schaffen mocht u toch geïnteresseerd zijn. 

Heeft u de ruimte neem dan aub een paartje. Deze mooie dieren zijn 

monogaam en dulden geen andere soortgenoten. Daarnaast zijn ze 

territoriaal. Dus ander grote keizers of voedsel concurrenten zijn niet 

welkom. Tegen andere vissen zijn ze vredelievend. 


