OPROLPISSEBEDDEN
JA

bovenkant bedekt met kleine haartjes

Eenvoudig landpissebedden
determineren

Strandoproller [Z]
Armadillidium album
3 - 4mm (opgerold)

NEE
vooraanzicht: scutellum op
voorhoofd als snuitachtige
uitstulping die boven de
kop uitsteekt

vooraanzicht: scutellum op
voorhoofd als snuitachtige
uitstulping die niet boven
de kop uitsteekt

telson langgerekt,
driehoekig en met
smalle punt

Neusoproller [Z]
Armadillidium nasatum
3,7 - 5,4mm (opgerold)

telson kort en
afgesneden aan de top

Bosoproller [Z]
Armadillidium opacum
5,2 - 6,8mm (opgerold)

Een sterke loupe (10x of 20x) is aanbevolen voor het gebruik van deze tabel!

Het opzet van deze zoekkaart
In België is weinig gekend over het voorkomen en de verspreiding van landpissebedden. Spinicornis werd
bijgevolg opgericht om de landpissebedden in België in kaart te brengen. Hiervoor is veel veldonderzoek
noodzakelijk en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. We publiceren deze zoekkaart om iedereen met
interesse voor dit project te ondersteunen en te stimuleren om waarnemingen door te geven.

Prachtoproller [Z]
Armadillidium pulchellum
2,5 - 3,2mm (opgerold)

achterhoek 1ste
lichaamsegment
afgesneden

Lichaamsbouw
achterhoek 1ste
lichaamsegment niet
afgesneden

Landpissebedden komen in diverse maten voor, in België van enkele millimeters tot wel 3 cm lang. Het lichaam
is meestal ovaal en afgeplat. Het bestaat uit een kop en een rugplaat met zeven segmenten met aan ieder
segment een paar poten. Het achterlijf telt zes segmenten. De kop en het achterlijf zijn klein en het borststuk
is in verhouding erg lang. Ze ademen door kiewen, maar sommige soorten hebben naast hun kiewen ook een
soort longen ontwikkeld, waardoor ze minder afhankelijk geworden zijn van water.

opvallende gele of
groene vlekken + epimeer
van het 7de segment met
een donkere vlek

Kleuroproller [Z]
Armadillidium pictum
3,5 - 4,5mm (opgerold)

geen opvallende vlekken
(wel vlekken mogelijk)
+ epimeer van het 7de
segment zonder een
donkere vlek

Gewone oprolpissebed [A]
Armadillidium vulgare
5,8 - 7,2mm (opgerold)

Landpissebedden leven in een microhabitat. De omstandigheden maken hen weinig uit, als deze maar vochtig
zijn en er schuilplaatsen en voedsel aanwezig zijn. Sommige soorten hebben zich echter gespecialiseerd,
zoals de Mierenpissebed (Platyarthrus hoffmannseggi), die in symbiose leeft met mieren. Pissebedden zijn
gevoelig voor uitdroging en zijn vooral te vinden in kelders, onder bloempotten en andere vochtige plaatsen.
De pissebed leeft van plantaardig materiaal, zoals rottend hout en bladeren, maar ook schimmels en mest.

scutellum op
voorhoofd

Net als andere geleedpotigen moeten ook pissebedden regelmatig vervellen. Ze doen dat in twee stappen:
eerst laat het achterste deel van het pantser los en na enkele dagen het voorste deel. Dit komt omdat de
pissebed na een vervelling nog een zacht pantser heeft en veel kwetsbaarder is. Wanneer het voorste deel eraf
valt, is het achterste deel al hard geworden, hierdoor is er altijd een harde kant ter bescherming. Bovendien
verdampt er meer water uit een zacht pantser waardoor de kans op uitdroging kleiner is als in twee delen
wordt verveld.
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Deze zoekkaart dient om pissebedden snel op naam te kunnen brengen, zonder meer. Om zeker te zijn van
zeldzame soorten of voor een uitgebreide beschrijving van de soorten kan je terecht op www.spinicornis.be
of kan volgende uitgave geraadpleegd worden: Berg en Wijnhoven (1997). Landpissebedden: Een tabel voor de
landpissebedden (Crustacea; Oniscidea) van Nederland en België. Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV
221: 1-80.
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Land bewonende pissebedden kunnen alleen overleven in permanent vochtige omgevingen; hun grootste
vijand is uitdroging. Dit komt omdat pissebedden met hun pleopoden op de onderzijde van de buik ademhalen
en deze moeten altijd vochtig blijven. De pleopoden zijn voorzien van een wijdvertakt systeem van zeer fijne
buisjes, en kunnen beschouwd worden als een soort primitieve longen. Ze zijn van de bovenzijde overigens
niet te zien. Hiernaast hebben landpissebedden een ammoniak- en waterdoorlatend pantser waardoor ze
continu transpireren.
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pereion

antenneflagel met >3 leedjes

NEE

antenneflagel doorzichtig en
aantal leedjes onduidelijk

lichaam paars(bruin) of
roodachtig

Buispissebed [A]
Ligidium hypnorum
6 - 9,5mm

JA

Het pereon loopt in een hoek over in het pleon

oog bestaat uit 1 ocel

Oprolpissebedden
op de achterkant

Havenpissebed [VA, in zijn biotoop]
Ligia oceanica
22 - 28mm

altijd bij zout of brak water

lichaam met vele kleine knobbeltjes; mat roodbruin met witte uropoden, poten en antennen

Wijnrood pissebedje [Z]
Trichoniscoides albidus
3 - 4mm

lichaam is glad; iets groter en donkerder

Oeverpissebed [Z]
Hyloniscus riparius
4 - 5,5mm

oog bestaat uit 3 ocellen
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Paars drieoogje [A]
Trichoniscus pusillus /
Trichoniscus provisorius
3 - 4mm

antenneflagel met 2 leedjes
ogen afwezig, lichaam wit; in
nabijheid van mieren

lichaam (crème)wit of geel

Mierenpissebed [A]
Platyarthrus hoffmannseggi
4 - 4,5mm

lichaam roze of rozerood met
dubbele gele middenstreep

lichaam met lengteribbels

3de segment van het
pleon met 2 uitsteeksels
in het midden

Veenribbel [A]
Haplophthalmus danicus
4 - 5mm

3

uropoden kort, weinig
langer dan het telson

Zwartoogje [Z]
Miktoniscus patiencei
2 - 3mm

geen ocellen/ogen

Blind pissebedje [Z]
Metatrichoniscoides leydigii
1,8 - 3,2mm

JA

NEE

Grote gaper [Z]
Cylisticus convexus
12,5 - 14mm

antenneflagel met 3 leedjes

Kop donkerder dan
lichaam

NEE

Het pereon loopt zonder onderbreking over in het pleon

JA

Mospissebed [A]
Philoscia muscorum
6 - 9mm
Bleke mospissebed [Z]
Philoscia affinis
6 - 9mm
Kelderpissebed [A]
Oniscus asellus
10 - 14mm

Kalkribbel [Z]
H. montivagus
3 - 4mm

telson aan uiteinde afgerond/recht
laatste leedje antenneflagel
korter dan het eerste;
lichaam opvallend breed

telson aan uiteinde puntig
Kleine gaper [Z]
Porcellium conspersum
6 - 8mm

OF

Zeekleipissebedje [Z]
Trichoniscoides sarsi
3 - 4mm

1 kleine zwarte ocel

JA

2

OF

Wit drieoogje [VZ]
Trichoniscus pygmaeus
2mm

Berijpte pissebed [VA]
Porcellionides pruinosus
5,7 - 7,3mm

NEE

Rivierkleipissebedje [Z]
Trichoniscoides helveticus
3 - 4mm

3 ocellen

lichaam volledig wit

kan zich oprollen tot een onvolkomen
gesloten bolletje (de antennen en
uropoden blijven zichtbaar)

1

Het pereon loopt in een
hoek over in het pleon

NEE

lichaam meestal licht geel met
verspreide, helder oranje vlekjes

ogen aanwezig

Het pereon loopt zonder
onderbreking over in het pleon

Kleiribbel [A]
Haplophthalmus mengii
3 - 4mm

lichaam zonder lengteribbels (glad of
met kleine knobbeltjes of stekeltjes)

Juweeltje [VZ]
Androniscus dentiger
7 - 8mm

Het pereon loopt in een hoek over in het pleon

JA

Brede pissebed [VZ]
Porcellio dilatatus
11,5 - 14mm
antennelid 3

kop donkerder
dan lichaam

JA

kop donker (nooit zwart);
epimeren weinig lichter; geen
stekel op antennelid 3

NEE

lichaam bedekt
met knobbeltjes

NEE

kop zwart; 2 heldergele
vlekkenrijen op het pereion;
epimeren duidelijk lichter;
stekel op antennelid 3

JA

Zwartkoppissebed [VA]
Porcellio spinicornis
9 - 14mm
Rotspissebed [Z]
Porcellio monticola
10 - 12mm

lichaam met vlekjes in parallelle rijen en een
lichte middenstreep, 5 paar longen zichtbaar
lichaam egaal grijs of met willekeurige
vlekjes, 2 paar longen zichtbaar

Gladde pissebed [Z]
Porcellio laevis
15 - 18mm

Kleipissebed [A]
Trachelipus rathkii
10 - 13mm
Ruwe pissebed [A]
Porcellio scaber
9 - 13,5mm

