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Hoi! Pissebedden houden niet van bedden.
Het is er veel te droog. Pissebedden willen
plekjes waar het vochtig is. Waar geen
zonlicht komt. Ze zitten buiten onder
blaadjes, stenen of vermolmd hout. Ook
binnen in donkere kelders. Toch hebben
pissebedden iets met bedden te maken.
Wie vroeger in zijn bed plaste, kreeg
pannenkoeken met pissebedden te eten.
Echt waar. Dat zou helpen om het bed
droog te houden.

Pissebedden zijn bijzondere beestjes. 
En niet alleen omdat ze verrotte bladeren
eten en zo de natuur opruimen.
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Pissebedden zijn geen insecten. Insecten
hebben zes pootjes. Pissebedden hebben
er meer. Ze horen bij dezelfde familie als
de krabben en de kreeften. Pissebedden
bestaan al heel lang. In de verre
prehistorie leefden alle pissebedden in zee.
Ook nu leven nog veel soorten in het
water. Andere zijn op het land gaan wonen.
Landpissebedden hebben nog altijd
kieuwen om adem te halen. Die zitten aan
de poten van hun achterlijf. Hun kieuwen
moeten nattig blijven. Anders stikken ze. 

Kleine beestjes kun je goed bekijken met een loeppotje.



Zoek een mooie dikke pissebed. Bekijk
het beestje met een loeppotje of een
vergrootglas. 

Waar vond je de pissebed?

Welke kleur(en) heeft je pissebed? 
Van boven: 
Van onder:

Bekijk de oogjes, de voelsprieten en het
pantser. Wat valt je op aan het pantser? 

Hoeveel pootjes tel je? 
Een volwassen pissebed heeft  pootjes
(maar wordt met  geboren).
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Zie je van achteren bij je pissebed twee
pinnetjes uitsteken? Dat zijn de
voelsprieten aan z’n achterste. Ook
kunnen sommige soorten pissebedden
met die sprietjes ‘drinken’ om vochtig te
blijven. 

Wat doet de pissebed als je hem in je hand
legt? 
De pissebed
rolt zich op als een pilletje
ligt stil, net of-ie dood is

Teken hier je pissebed.
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Pissebedden vervellen om te kunnen
groeien. Ze trekken dan hun pantserjasje
uit. Tijdens die vervelling zijn ze zacht en
kwetsbaar. Een lekker hapje voor de spin
en de duizendpoot. Pissebedden vervellen
niet in één keer. Eerst vervelt de
achterkant. Pas daarna de voorkant. 
Dat is wat veiliger. En ze drogen minder
uit. Ook hun eitjes mogen niet uitdrogen.
Het vrouwtje legt ze in een buideltje bij
haar buik. Er zit zout water in, net
zeewater. Wanneer de eitjes uitkomen,
blijven de jonkies nog even in de buidel.
Daar vervellen ze een paar keer.

Draai voorzichtig wat pissebedden om.
Wie weet zie je het buideltje: een wittige of
gelige driehoek tussen de pootjes.
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Post

Beste redactie, 
Het natuurboekje over ‘je eigen museum’ 
heb ik helemaal gelezen. 
Daarna heb ik in de tuin van alles gezocht;
blaadjes, bloemen, een slakkenhuis en nog 
meer. Die heb ik op witte papiertjes gelegd en er iets
bijgeschreven (bijvoorbeeld dat in de bloem eerst
ook nog een oorwurm zat!). Daarna heb ik
entreekaartjes gemaakt en mochten mijn zus (op de
foto), mijn broer en vader en moeder komen kijken.

Ze vonden het
allemaal heel leuk!
Groeten van 
Milou Vaes
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Stichting het Limburgs Landschap

postbus ,   Arcen

telefoon []    

fax []   

e-mail info@limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon

Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Nationale

Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor

scholen en natuurgroepen gratis

te bestellen bij Het Limburgs

Landschap.

Doe je mee?
Pissebedden hebben

ook andere namen.
‘Urineledikantjes’
hoorden we laatst! Stuur

ons zoveel mogelijk namen die in Limburg
en de rest van Nederland bestaan voor de
pissebed. Stuur je post vóór  oktober
 naar Het Limburgs Landschap.

Pissebedden-weetje
Op de bodem van de
diepzee kruipt de
bathynomus giganteus ofwel
de reuzenpissebed. Hij is bijna  cm lang
en kan meer dan anderhalve kilo wegen.


