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Havnemolen – 
byens kunstige rev

Almindelig søstjerne

Søstjerner hører ligesom søpindsvin og slangestjerner til gruppen 
af pighuder. Det særlige hudskelet – forkalkninger i kropsvæggen 
– afstiver dyret og får det til at holde den kendte stjernefacon. 
Hudskelettet kan være formet som knuder, stave eller stumpe kalk-
pigge, der giver søstjernen den nubrede overflade. Søstjerner kan 
desuden have små, stikkende tænger til forsvar.

Søstjernen har normalt 5 arme, der udgår fra den centrale krop, og 
dyret kan tåle at miste én eller flere arme. Faktisk kan søstjernen 
afsnøre en arm, hvis den bliver angrebet af en fjende. Den mistede 
arm vil langsomt vokse ud igen. 

På undersiden af søstjernens flade krop og arme sidder i hundredvis 
af meget bevægelige sugefødder. De benyttes til at hæfte sig fast til 
underlaget med, til bevægelse, til at fange og håndtere føde med, 
og desuden fungerer de som gæller. Sugefødderne er fyldt med 
vand, og en bevægelse skabes ved, at vandet flyttes rundt inde i 
kroppen. Munden sidder midt på kroppens undersiden, mens gat-
tet og kønsåbningerne sidder på oversidens midte. Det er en fordel 
at bruge lup, når der skal kigges på sugefødder og munddele.

Søstjernen jager aktivt sit bytte, men lever også af ådsler. Den er 
mester i at åbne og spise blåmuslinger. Selv den stærke musling 
må give op over for søstjernens kræfter. Ved hjælp af sugefødderne 
trækkes muslingens skaller lidt fra hinanden, så søstjernens mave 
kan trænge ind mellem skallerne, krænges ud over den blottede 
musling og fordøje den. Mindre bytte optages blot gennem mun-
den.

Indsamling af søstjerner
Søstjerner kan forholdsvist nemt tages med hænderne eller med 
fangstnet fra sten eller anden fast grund, de måtte sidde på. Kom 
søstjernen i akvariet og læg evt. føde i form af en musling ned til 
den. Hold godt øje med musling og søstjerne! Hvad sker der?
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Aktivitet
Prøv at hive en søstjerne af akvariets side - først hurtigt og så igen, 
men langsomt. Hvordan føltes det? Er der forskel på, hvor let den 
slipper sit tag? Hvordan holder søstjernen sig fast til underlaget?

Forsøg selv at åbne en lukket musling. Kan du? Tror du en søstjerne 
kan? Prøv at iagttage en søstjerne og en musling i akvariet. Beskriv 
hvad du ser.

Læg søstjernen på ”den forkerte side”. Iagttag og notér hvad sker 
der.

Søstjernen udenpå
Rør ved søstjernens overflade. Beskriv hvad du mærker. Tæl antallet 
af arme – er nogle arme kortere end andre? Tegn søstjernen oven-
fra og nedefra. Hvordan holder søstjernen sin form? Mærk sugefød-
derne på undersiden. Find munden og noter hvordan den ser ud.

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvordan bevæger søstjerner sig?

  Hvordan sidder de fast på underlaget?

  Kan søstjerner se – hvor sidder øjnene?

  Hvorfor sidder søstjerner ofte med løftede armspidser?

  Har en søstjerne skelet, ligesom du har?

  Hvor sidder munden – har søstjernen tænder?

  Hvordan spiser en søstjerne?

  Hvordan trækker en søstjerne vejret?

  Hvor mange arme har søstjernen?

  Har du fundet søstjerner med færre end fem arme - 
 hvad er der sket?

  Kan søstjernen leve med færre end fem arme?
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