Factsheets stadsnatuur

Factsheet

Pissebedden zijn de recycle kampioenen van de natuur en
daarmee een onmisbare schakel in een opgeruimde stad!
• In Nederland zijn 37 soorten pissebedden.
• In je tuin vind je vooral de ruwe pissebed en de
rolpissebed.
• Pissebedden zijn onmisbaar voor de bodem: ze
recyclen namelijk plantaardig materiaal.

• P
 issebedden verstoppen zich vaak op donkere
plekjes, zoals onder stenen en bloempotten.
• Pissebedden zijn een substantieel onderdeel van
de voedselketen: ze staan op de menukaart van
veel andere dieren, zoals vogels en amfibieën.

Hele jaar door
actief

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Deze factsheet is te downloaden van www.bouwnatuurinclusief.nl/downloads

Om meer pissebedden in de stad, het park of in je tuin te krijgen,
hoef je maar heel weinig te doen:

•	Zorg voor plekjes waar ze kunnen schuilen zoals een hoopje takken of
stapeltje stenen in de schaduw.
•	Met een composthoop(je) maak je de pissebed helemaal gelukkig!

•	Verwijder niet alle dode bladeren. Hierdoor blijft er voldoende voedsel voor de pissebed aanwezig en
ruimt zij geleidelijk het plantaardig materiaal in je tuin, plantsoen of park op.
•	Ruim niet al het dode hout op, maar zorg voor rommelhoekjes met dood hout en wat stenen of
bloempotten in de tuin of op het balkon. Laat op grotere terreinen van bijvoorbeeld de gemeente,
dode bomen liggen.
•	Gebruik geen gif tegen insecten of onkruid. Gif wordt slecht afgebroken. Zo blijft DDT bijvoorbeeld
vele tientallen jaren in de bodem aanwezig en heeft het negatief effect op niet alleen het
bodemleven, maar ook op dieren die bijvoorbeeld insecten eten.

Zie ook
maatregelfactsheet:
• Rosse metselbij
• Oranjetipje
• Oorworm
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Insecten en andere bodemdieren zijn de opruimers van de natuur. Ze vormen zelf voedsel voor
veel andere dieren, zoals vogels, amfibieën en zoogdieren. Weer andere soorten zijn essentieel
voor de bestuiving van planten; zoals bijvoorbeeld onze groente- en fruitgewassen. Insecten en
bodemdieren spelen daarom een cruciale rol bij het behouden en beschermen van de biodiversiteit.
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Help daarom mee met het beschermen van insecten en
bodemdieren. Zo draag je actief bij aan het stimuleren van de biodiversiteit!
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