Pissebed
Bedplassers?
Nee, op het land levende kreeftjes
Pissebedden zijn schaaldieren. Ze zijn familie van de
kreeften! De meeste kreeftachtigen leven in het water.
Pissebedden leven op het land, maar wel het liefst op
vochtige plekken. Ze halen namelijk geen adem met longen, maar met kieuwen. En
om zo te kunnen ademen, moet je water langs de kieuwen laten stromen.
Hoe ziet een pissebed eruit?
Het lichaam van de
pissebed bestaat uit aparte
delen, die we segmenten
noemen. Het borststuk van
de pissebed heeft 8
segmenten. Aan 7 van de 8
segmenten zit een paar
poten. In het totaal heeft de
pissebed dus 14 poten!
Het pantser van de segmenten groeit niet mee met de pissebed. Af en toe moet de
pissebed dus vervellen: zijn oude pantser valt dan af. De pissebed laat geen troep
achter, want het oude pantser eet hij lekker op. Zo krijgt hij vanzelf weer de juiste
stoffen binnen voor het nieuwe pantser.
Voedsel en holletjes
Pissebedden zijn lid van de opruimploeg van het bos. Ze eten graag rottend hout en
bladeren. Je vindt ze vooral op vochtige donkere plekjes. Dat kan dus in de
strooisellaag zijn of onder stenen of tegels. In kelders is het ook vaak vochtig, dus
is het niet gek dat je ze daar ook tegenkomt. Daarom noemen we pissebedden soms
wel keldermot. Zonder een vochtige omgeving droogt een pissebed uit. Ze komen
alleen 's nachts uit hun donkere hoekjes tevoorschijn.
Nakomelingen
Een vrouwtjes pissebed krijgt een paar keer per jaar jongen. Ze bewaart zo'n 20
eitjes in een buidel onder haar lichaam. Na ongeveer 4 weken komen de eitjes uit.
De kleintjes zijn maar 2 mm groot en nog helemaal wit.
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Pissebedden zijn dus kreeftachtigen. Wij eten wel kreeft en kleine
kreeftachtigen zoals garnalen, maar geen pissebedden. In Afrika wel: daar
eten ze gebakken, gezouten pissebedden als tussendoortje.
Wil je pissebedden bekijken? Neem een aardappel, snij die doormidden en hol
hem een beetje uit. Zo heb je een donker, vochtig plekje voor de pissebed
waar hij ook nog van kan eten! Als daar geen pissebed op afkomt…
Waarom heet een pissebed eigenlijk pissebed? Vroeger dacht men dat
pissebedden konden helpen bij problemen met plassen. Zo gaat het verhaal
dat je pissebedden in je bed moest leggen tegen bedplassen of gemalen
pissebedden moest eten als je moeilijk kon plassen.
Verschillende pissebedden doen verschillende dingen als er gevaar dreigt.
Sommige doen alsof ze dood zijn, andere rennen hard weg en er zijn
pissebedden die zich kunnen oprollen tot een balletje.

