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Roodkop - Roodbek - Roodneus
Enige tijd geleden stond ik in een aquariumzaak bij een 
mooie grote bak met discussen te kijken. Nu ben ik 
helemaal niet zo'n discusliefhebber en het waren dan 
ook niet deze vissen die mijn aandacht trokken. Het ging 
mij meer om een school vissen van zo'n 80 stuks schat 
ik die als een streep door de bak trok, van links naar 
rechts en weer terug van rechts naar links. Steeds als 
een van de vissen een bepaalde richting op zwom, ging 
de hele meute er achteraan. Fascinerend. Ik denk dat ik 
al snel een kwartiertje heb zitten kijken naar dit gedrag. 
Echt schoolgedrag, dat ik zelden zie bij de zogenoemde 
schoolvissen. Het bleek te gaan om roodkopzalmen.

Ik zocht allerlei informatie over deze vissen, omdat ik zo'n 
schooltje absoluut in mijn bak moest hebben. Een weekje 
later teruggegaan en 20 van deze vrolijke visjes gekocht. 

Thuisgekomen was het rode kopje, neusje dan wel bekje zo 
ongeveer helemaal verdwenen. Ze hadden duidelijk stress. 
Volgens verschillende bronnen zijn bijna alle "roodzalmen" 
moeilijk te kweken, zodat de meeste aangeboden vissen 
wildvang zijn. Ze gedijen het best in zacht zuur water, 
waardoor de visjes het in onze aquaria in het begin moeilijk 
hebben. De uitval is dan ook tamelijk groot. Ondanks 
zorgvuldig overzetten verloor ik binnen twee weken 8 
van de visjes! Na die twee weken aanpassing waren ze 
blijkbaar gewend, want ik verloor er niet één meer. Ik heb 
nog steeds 12 stuks. Met de opmerking dat ik een jaar later 
van iemand 14 stuks kon overnemen, waardoor de school 
nu uit 26 stuks bestaat. Het is een fantastisch gezicht.

En toen begonnen de moeilijkheden rond de naamgeving 
van de visjes. Er zijn namelijk 3 soorten van deze 



Bij de identificatie zou je dus een soort stroomschema kunnen volgen:

1. Van alle roodzalmpjes heeft de bleheri het meeste rood op de kop. Een verder kenmerk is dat de bleheri 
geen zwarte streep op het achterlijf heeft die doorloopt in de staart.

2. Van de rhodostumus is bekend dat de vis bij de aanzet van de staart twee zwarte vlekken heeft: één aan 
de bovenkant en één aan de onderkant (zie tekening). De bleheri heeft dit ook, maar zoals gezegd die heeft 
geen doorlopende zwarte streep op het achterlijf.

3. De overgebleven vissen zijn dan de Petitella georgiae.
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'roodkoppen' en voor het gemak worden die allemaal door 
elkaar heen gebruikt. We spreken over roodkopzalmen, 
roodneuszalmen en roodbekzalmen. De Latijnse namen 
zijn Hemigrammus rhodostumus, Hemigrammus bleheri 
en Petittella georgia. Let op: niet noodzakelijkerwijs in 
dezelfde volgorde als de Nederlandse namen!! Je hoeft 
maar even in de literatuur of op internet rond te struinen 
om tot de ontdekking te komen dat de naam 'roodkopzalm' 
voor alle drie de soorten wordt gebruikt. Er is geen enkele 
eenduidigheid in de Nederlandse naamgeving, maar ook 
voor wat betreft de Latijnse naamgeving worden de vissen 
diverse keren door elkaar gehaald.

Na enige studie van de gegevens op internet en literatuur 
lijkt de situatie als volgt te zijn:

In 1924 werd de eerste roodzalm beschreven en wel 
de Hemigrammus rhodostumus. Hoewel er daarna wel 
zalmpjes werden gevonden met een iets ander gekleurde 
tekening werden ze allemaal tot de soort rhodostumus 
gerekend. In 1964 werd een groep (uit het Amazonegebied) 
met een iets ander kleurpatroon beschreven als Petitella 
georgiae. En om het nu helemaal lastig te maken werden 
weer andere visjes met het meeste rood op de kop (uit de 
Rio Negro) ook Petittella georgia genoemd. Weer later, in 
1986, werd deze zelfde vis beschreven als Hemigrammus 
bleheri. De chaos was toen wel compleet.

Om toch enige orde in deze chaos te brengen, zijn 
er verschillende deskundigen geweest die tot enige 
overeenstemming zijn gekomen voor wat betreft de 
naamgeving. Een plaatje is daarbij wel handig.
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