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Het papiervisje :
verovert ons land :
In het vorige nummer van Dierplagen Informatie kon u al lezen dat in

•
••

Nederland het papiervisje is verschenen. In een artikel voor •
Entomologische Berichten van juni 2002 schreven Van Nierop en Hakbijl

••

over hun onderzoek naar het papiervisje Ctenolepisma longicaudatum •
Escherich. Zij hadden op diverse plaatsen franjestaarten verzameld en

•

kwamen bij al deze insecten tot de conclusie dat het hierbij ging om het •
papiervisje en niet om het ovenvisje, wat men bij oppervlakkige beschou-

de ontwi kkeling 24°C bedraagt. Dat
ligt wel erg dicht bij elkaar. Het zou in
ied er geva l wel verkla ren dat in gebouwen de soort goed gedijt. De ontwikkeling tot volwassen papiervisje duurt
wel langer dan bij bijvoorbeeld het zilvervisje. Bij 24°C zijn de larven pas na
ongeveer 14 maanden volwassen. Daar
staat echter tegenover dat het papiervisje wel 7 à 8 jaar oud kan worden.

••

PAPIER HIER . ..

Het papie rvisje is lichtschuw en leeft
overdag verscholen. Het houdt niet
van felle zonnesch ij n want reeds bij
een gedwongen blootstelling aan l uur zon gaan papiervisjes al
dood. Als voedsel nemen papiervisjes voornamelijk kool h ydraten
tot zich, bijvoorbeeld cellul ose, zetmeel, suikers, enz. Daarnaast is
er een (geringe) behoefte aan eiwit en vetten. Op papier waaraan
bijvoorbeeld wat lijmstoffen zijn toegevoegd, kunnen ze uitstekend
overleven. Daar komt dan nog bij dat ze een lange tijd zon------der voedsel kunnen overleven . De sterkste papiervisjes kunnen zelfs 300 (!) dagen zonder voedsel. De schade die ze kunnen veroorzaken, is
aanzienl ijk en waarsch ij nlijk omva ngrijker
dan de schade veroorzaakt door het zi lvervisje of het ovenvisje.

wing misschien zou denken. •
OVENVISJE BLIJKT PAPIERVISJE
Het is op zich nog niet zo bij zonder dat we in
Nederland een soort aantreffen die tot dan toe
niet eerder werd aangetroffen. Door het handelsverkeer worden vaker soorten over de
wereld verspreid. Het werd anders toen
we de in de afgelopen periode als
ovenvisje gedeterm ineerde insecten nog eens nauwkeuriger gingen bekijken. Daarbij bleek dat
alle franjestaarten die we de
afgelo pen tijd als ovenvisje hadden gedetermineerd papiervisjes
wa ren. We vermoeden nu zelfs dat vanaf
het moment dat het ovenvisje in opmars was
in ons land, en dat is sinds ongeveer 1980,
men niet nauwkeurig genoeg heeft gekeken
bij de determinat ie en dat men dus al die tijd
al van doen h ad met het papiervisje!

WAT WETEN WE VAN HET
PAPIERVISJE?
Het papiervisje is een franjestaart waarvan we
weten dat hij in Australië zeer a lgemeen voorkomt. Het papiervisje verschilt uiterlijk heel
weinig van het ovenvisje en het is dus ook
zeer voor de hand liggend dat de soort daarmee wordt verward. Daar komt bi j dat het
papiervisje evena ls het oven visje op de relatief
wat drogere plaatsen in gebouwen voorkomt.
Het verplaatst zich met slangachtige bewegingen en eet onder ande re papier.
Het papiervis;e gediit bij warmte, maar een
uurtje in de zon overlee~ die niet. Het papiervisie vervelt ziin hele leven, kan biina een
heel ;aar zonder eten en kan erg oud worden.
De schade aan papier is veel erger dan bii
ovenvis;es.
Het papiervisje voelt zich dus erg prettig in
centraal verwarmde gebouwen. We weten dat
voor een goede ontwi kkel ing va n het papiervisje de temperatuur tenminste 22°C moet
zij n. Het gekke is dat in de literatuur ook vermeld staat dat de optimale temperatuur voor

VERSCHILT DE BESTRIJDING
VAN HET OVENVISJE MET DIE VAN
HET PAPIERVISJE?
De eerste vraag die de bestrijdingstechnicus zal stellen, is of de
komst va n het papiervisje nu betekent dat bestrijdingen in het verleden altijd verkeerd zi jn uitgevoerd. Het lij kt er op dat dat niet het
geval is. De plaats waar oven visjes en papiervisjes in een gebouw
zitten, verschi lt namelijk hoegenaamd niet. Wanneer men met residueel werkende middelen een bestrijding u itvoert, zal dat zeker
voor beide soorten hetzelfde effect sorteren. Dat betekent dat het
ove nvisje of -zoals mag worden aangenomen- h et papiervisje in de
afgelopen jaren toch goed is bestreden. In de gevallen waar het n iet
met 100% is gelukt om de popu latie uit te roeien, zal o ngetwijfeld
ook een gebrekkige o rganisatie van de bestri jd ing de oorzaak zijn
van het slechte bestri jdingsresultaat.
Voor de bestrijding kan men nog steeds gebruikmaken van de werkzame stoffen cyfluthrin of alfa-cypermeth rin, maar ook
van ch loorpyrifos. Wel is het raadzaam
om na 6 tot 8 weken een contro le
op het resultaat uit te voeren.
Mochten er dan nog levende exemplaren worden
aangetroffen, dan za l
een nabehandeling moeten
volgen.
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