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Import en vangst van dwergkeizers.
Dwergkeizers zijn familie zoals de naam al zegt van de 
grote keizersvissen. Ze behoren samen met hen tot de 
familie van de Pomacanthidae. We kennen op de dag van 
vandaag meer dan 30 soorten. Deze "kleine" beauty's zijn al 
een aantal jaren enorm populair geworden. Het zijn ideale 
aquariumvissen met geringe afmetingen, fraaie kleuren en 
zijn goed over te wennen op vervangend voedsel.

Dwergkeizers komen niet te voorschijn uit het levend steen 
dat we aanschaffen bij de opstart. We moeten de dieren 
aanschaffen bij de aquariumspeciaalzaak die ze ingekocht 
heeft bij een groothandel. Deze groothandel heeft de 
dieren geïmporteerd uit een land waar de dieren gevangen 
zijn. Dit vanuit alle tropische wereldzeeën. In de handel zie 
je de laatste tijd ook meer soorten opduiken. Dit wellicht 
te danken aan hun wereldwijde verspreiding. Je vindt ze 
terug in de Caraïben, Rode Zee, Indische Oceaan etc. 
Dwergkeizers verschuilen zich graag in koralen en spleten 
op het rif. Dit maakt dat de dieren enorm moeizaam te 
vangen zijn.

Vroeger werd er dan ook vaak gebruik gemaakt van 
cyanide of chinaldine. Deze stoffen verdoofden de dieren 
zodat ze eenvoudig uit de koralen te halen waren. Dit 
ging echter gepaard met blijvende letsels die vaak leiden 
tot sterfte in het aquarium. Deze manier van vangen 
is verboden maar de controle hierop is niet overal even 
streng. Zo worden in de Filippijnen deze technieken zo 
nu en dan nog toegepast. In Hawaï zijn de controles dan 

weer veel sterker. De Centropyge potteri (afb. 1) waarvan 
gemiddeld 10.000 exemplaren per jaar gevangen worden 
zijn allemaal gecollecteerd door vissers met speciale 
papieren en vergunningen. Nu worden de controles in alle 
landen elk jaar strenger en beter.
Gelukkig maar! Dit is ook belangrijk daar het steeds 
moeilijker wordt om bepaalde soorten te vinden in de 
natuur. Er worden inmiddels soorten nagekweekt wat nodig 
zal zijn om alle soorten te kunnen blijven verhandelen. 
Endemische soorten worden meestal op een heel andere 

manier gevangen. Het gaat om zeldzame soorten die 
we zelden aantreffen in de handel. Vaak afkomstig van 
eilandengroepen die internationaal beheerd worden of 
uit diepe waterzones. Deze dieren worden met grote 
zorgvuldigheid, communicatie en juiste kijk op wetgeving 
en welzijn gevangen en geëxporteerd. Dit zorgt er voor 
dat de prijzen extreem hoog liggen. De Paracentropyge 
boylei (afb. 2) is hier een voorbeeld van. Voor ons is het 
belangrijkste dat als we overgaan op de aanschaf van 
een dwergkeizer dat we zo een jong en klein mogelijk 
exemplaar kopen. Hoe jonger de dieren zijn hoe meer 
overlevingskans ze hebben (voor de meeste vissoorten). 
De Centropyge bicolor (afb. 3) is bijvoorbeeld moeilijk tot 
niet te houden als we hem aanschaffen als volwassen 
exemplaar (groter dan 13 centimeter). Wanneer we zelf 
een dwergkeizer moeten vangen uit het aquarium kan u 
het beste werken met een vangklok.
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