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I Skagerrak och Kattegatt finns cirka 25 
olika arter av sjöstjärnor, och den vi oftast 
träffar på är vanlig sjöstjärna,  Asterias ru-
bens. Den hittar man från grunt vatten ned 
till ett par hundra meters djup på alla slags 
bottnar, men särskilt på musselbankar. 

Denna art finns i en mängd olika 
färger, från orange till lila och brun, med 
nyanserna däremellan. Man tror att den 
vanliga sjöstjärnan kan bli tio år gammal, 
men eftersom storleken beror på hur 
mycket den äter och också på kvaliteten 
på maten, kan man inte på storleken 
bestämma åldern på sjöstjärnan. Den kan 
bli ända upp till en halv meter mellan 
armspetsarna, och livnär sig på exempelvis 
blåmusslor och as. 

Den vanliga sjöstjärnan äts själv av 
exempelvis andra sjöstjärnor, trutar, fisk 
och krabbor. Som skydd när den håller 
på att bli uppäten, kan den snörpa av och 
offra den arm som fienden biter i, och på 

så sätt komma undan. Denna arm växer 
ut igen, och blir så småningom precis lik 
den gamla armen. 

Sjöstjärnor tillhör gruppen tagg-
hudingar där även sjöborrar, sjögurkor 
och ormstjärnor ingår. Tagghudingar är 
exklusivt marina djur, och tillhör samma 
evolutionära utvecklingsgren som så 
småningom når fram till ryggradsdjur och 
människa. Detta till trots har sjöstjärnor 
inget hjärta, ingen hjärna och inga and-
ningsorgan. Däremot har de ljuskänsliga 
pigmentceller ytterst på armspetsen, för 
att kunna se skillnad på ljus och mörker. 

Sjöstjärnornas inre består av en öppen 
kroppshåla, med mun och mage i mitten. 
För att förflytta sig och också suga sig fast 
vid underlaget har sjöstjärnor en mängd 
tubfötter på undersidan av kroppen. 
Dessa är en del av ett slutet cirkulations-
system, där tryckförändringar gör att de 
kan röra sig. 

Sjöstjärnan kan ta sig fram med en 
hastighet av tre till fem meter per timme. 
Tubfötterna används också när sjöstjärnan 
ska äta musslor, då den med hjälp av tub-
fötterna bänder upp musslan tillräckligt 
mycket för att sticka in sin mage i musslan. 
Sjöstjärnor kan vända ut sin mage utanför 
kroppen för att lättare komma åt maten, 
och också för att försvaga bytet med ned-
brytningsenzymer från magen. 

På våren när det är cirka åtta grader i 
vattnet förökar sig den vanliga sjöstjärnan. 
Den släpper ut sina ägg eller spermier fritt 
i vattnet. I juni och juli kan man sedan se 
sjöstjärnelarver i vattenmassan, och när de 
nya små sjöstjärnorna når bottnen är de 
ungefär en millimeter stora.
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