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Ravinnon laadun ja ilmastonmuutoksen 
mahdolliset vaikutukset Itämeren hallien kasvuun, 
kuntoon ja lisääntymistehoon

Kaarina Kauhala

Lisääntymismenestykseen vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä populaatiodynamiikan kannalta. 
Ravintotilanne ja ravintoverkossa tapahtuvat muutokset heijastuvat hylkeiden kuntoon sekä 
kasvuun ja sitä kautta lisääntymistehoon, mutta myös ilmastonmuutoksella voi olla vaikutusta. 
Tässä työssä selvitettiin Itämeren hallien kasvua, kuntoa ja lisääntymistehoa sekä niihin 
vaikuttavia tekijöitä, erityisesti ravinnon laadun ja talven lämpötilan merkitystä hylkeille.

Photo: VeliMatti Väänänen

Itämeren hallin Halichoerus grypus kanta on kas
vanut voimakkaasti viime vuosikymmeninä (Har
ding ym. 2007). Suomen merialueella laskennassa 
nähtyjen hallien määrä on kuitenkin pysynyt lähes 
samana (noin 10 000) 2000-luvun puoli välin jäl
keen (Luke 2018). Tosin pientä heilahtelua kannan 
koossa on ollut. Kannan kasvussa tapahtui not
kahdus 2000luvun puolivälin jälkeen naaraiden 
lisääntymistehon pienentyessä samaan aikaan, jol

loin metsästyspaine oli melko kova (Kauhala ym. 
2016). Muutaman vuoden jälkeen metsästyspaine 
hellitti, naaraiden lisääntymisteho parani ja lasken
nassa nähtyjen hallien määrä kasvoi jälleen noin 
10 000 yksilöön.

Lisääntymisteho on siten tärkeä kannan kas
vulle. Hylkeiden kunto voi vaikuttaa erityisesti 
naaraiden lisääntymismenestykseen ja sitä kautta 
kannan kasvuun (Boyd ym. 1995, 2000, Bowen 
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ym. 2006, Kauhala ym. 2019). Kuntoon puoles
taan vaikuttavat käytössä olevat resurssit, erityi
sesti ravintotilanne (Schick ym. 2013, Kauhala 
ym. 2017, 2019). Myös ilmastonmuutoksen myötä 
heikentyvä jäätilanne voi näkyä erityisesti kuut
tien kunnossa (Jüssi ym. 2008, Kauhala 2017). 
Sekä kuuttien kunto että kasvu heijastuvat niiden 
kelpoisuuteen ja saattavat siten ilmetä populaatio
dynamiikassa vielä vuosien kuluttua (Lindström 
1999, Hall ym. 2001, Helle ym. 2012, Kauhala & 
Kurkilahti 2019). Esimerkiksi uroksilla kasvu ja 
aikuisten koko voivat heijastua niiden lisääntymis
menestykseen, kun taas naaraskuuttien kunto voi 
vaikuttaa niiden myöhempään jälkeläistuottoon 
(CluttonBrock ym. 1982, Kauhala & Kurkilahti 
2019).

Tutkittaessa hylkeiden populaatiodynamiikkaa 
on siten tärkeää saada tietoa niiden kasvusta, kun
nosta ja lisääntymistehosta sekä niihin vaikuttavis
ta tekijöistä. Hylkeiden kuolevuudesta on hyvin 
vähän tietoa metsästyskuolleisuutta lukuun otta
matta, joten tässä työssä keskitytään hallien lisään
tymistehoon mahdollisesti vaikuttaviin tekijöihin.

Työn tarkoituksena oli 1) kuvata hallien kasvua 
ja kunnon (traanin paksuuden) muutosta iän muka
na sekä 2) kasvuun, kuntoon ja lisääntymistehoon 
vaikuttavia tekijöitä. Hallien kuntoon ja lisään
tymistehoon vaikuttavista tekijöistä on julkaisu 
aikaisemminkin (Kauhala ym. 2016, 2017, 2019; 
Kauhala & Kurkilahti 2019), mutta tähän työhön 
on saatu Suomesta lisää aineistoa ja pohdinnassa 
on esitetty yhteenvetoa eri tutkimuksista.

Aineisto ja menetelmät

Metsästäjät lähettivät saalishylkeistä (n = 1695) 
näytteitä Luonnonvarakeskukselle (ennen vuotta 
2015 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle) 
Suomen merialueelta vuodesta 2002 vuoteen 2018 
(kuva 1). Myös kalastajat lähettivät näytteitä sivu
saaliiksi jääneistä hylkeistä (N = 146).

Näytteet sisälsivät ainakin alaleuan, lisäänty
miselimet (kohdun ja munarauhaset naaraista sekä 
siitinluun uroksista) ja maksan. Lisäksi metsästä
jät ja kalastajat mittasivat hylkeet kuonon kärjestä 
hännänpäähän. Myös ihonalaisen traanikerroksen 
paksuus mitattiin rintalastan kohdalta. Traani
kerroksen paksuutta käytetään hylkeiden kunnon 
(ravitsemustilan) mittarina. Hylkeiden laji varmis
tettiin alaleuasta, sukupuoli lisääntymiselimistä ja 
ikä määritettiin kulmahampaan sementistä tehdyis
tä histologisista leikkeistä.

Hylkeiden lisääntymisteho (birth rate) mää
ritettiin keväällä (16.4.–30.6.) pyydetyistä 
7–25vuotiaista naaraista. Hallit synnyttävät 
helmimaaliskuussa ja ovuloivat jo 2–3 viikkoa 
synnytyksen jälkeen, mutta hedelmöitynyt muna
solu kiinnittyy kohtuun vasta keskikesällä (Helle 
1983). Synnytyksen jälkeen munarauhasissa on 
nähtävissä arpeutunut keltarauhanen eli ns. val
korauhanen (corpus albicans), joka säilyy ainakin 
siihen saakka, jolloin uusi alkio kiinnittyy kohtuun 
(Boyd 1984). 

Lisääntymisteho on niiden 7–25vuotiaiden 
naaraiden osuus, joilla oli keväällä nähtävissä 
 corpus albicans/kaikki 7–25vuotiaat naaraat eli 
siis synnyttäneiden naaraiden osuus kyseisen ikä
luokan naaraista.

Lisääntymisteho pehmennettiin kolmen vuoden 
liukuvan keskiarvon avulla, koska kaikkina vuo
sina ei ollut riittävästi aineistoa sen laskemiseksi. 
Tässä työssä käytettiin lisääntymistehoa vuosilta 
2005–2018. Usein tiineysprosenttia käytetään li

Kuva 1. Hyljenäytteitä pyydettiin Suomen merialueelta 
(ICES alueet 29–32). 29 = Saaristomeri ja Ahvenanmaa 
(N = 307), 30 = Selkämeri ja Merenkurkku (N = 409), 
31 = Perämeri (N = 815) ja 32 = Suomenlahti (N = 310).

Fig. 1. Grey seal samples were collected from the Finn-
ish sea area (ICES SD 29–32). 29 = Archipelago Sea and 
Åland (N = 307), 30 = Bothnian Sea and the Quark (409), 
31 = Bothnian Bay (N = 815) and 32 = Gulf of Finland 
(310).
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sääntymistehon mittarina, mutta Suomesta syys
aineistoa saadaan niin vähän, ettei siitä voi tiineys
prosenttia laskea. Lisäksi synnyttäneiden osuus 
ottaa huomioon myös mahdollisen sikiökuollei
suuden. Myös kohdut tarkistettiin, ja niissä oli 
yleensä keväällä nähtävissä istukan jättämä arpi 
tai ainakin paksunnos siinä kohdun sarvessa, jossa 
sikiö oli ollut.

Hallien kasvua ja traanin paksuuden vaihtelua 
tarkasteltiin erikseen kuuteilla (alle yksivuotiaat) 
ja sitä vanhemmilla halleilla. Hylkeiden pituu
teen ja traanin paksuuteen vaikuttavia tekijöitä 
testattiin yleistetyn lineaarisen mallin (General 
linear model, GLM) avulla. Selittävinä tekijöinä 
olivat vuosi, kuukausi, merialue, sukupuoli, ikä ja 
kuolin syy (metsästetty/sivusaalis). Malli muodos
tettiin niin, että ensin mukana olivat kaikki tekijät, 
mutta niitä pudotettiin pois yksi kerrallaan tilas
tollisen merkitsevyyden perusteella (suurimman 
P-arvon omaava tekijä ensin). Lopulta jäljelle jäi
vät vain mallin selitysastetta merkitsevästi lisäävät 
tekijät. Tuloksissa annetaan ja jatkoanalyyseissä 
käytettiin mallin antamia keskiarvoja (merkitse
vät tekijät kovariaatteina) sekä keskiarvon keski-
virhettä (SE).

Silloin, kun vuosi merkitsevästi selitti traa
nin paksuuden muutosta, sitä verrattiin (korre
laatioanalyysi) hallin tärkeimmän saaliskalan, 
silakan (Clupea harengus; Lundström ym. 2007, 
Scharff-Olsen ym. 2018) kuntoon eli keskipainoon 

ja talven (tammi-maaliskuun) keskilämpötilaan. 
Lämpötila (Russarö ja Utö) kuvastaa jäätilannet
ta hallien lisääntymisaikaan Suomen eteläisillä 
merialueilla, mistä suurin osa kuuteista oli saatu. 
Aiemmin todettiin Suomenlahden hallikuuttien 
laihtuminen hupenevan jääpeitteen myötä (Kauha
la ym. 2017). Tässä käytettiin talven keskilämpö
tilaa, koska jääaineistoja ei ollut saatavilla kaikilta 
vuosilta. Jääpeitteisten päivien lukumäärä ja talven 
keskilämpötila korreloivat vahvasti niinä vuosina, 
joilta oli molemmat tiedot saatavissa (Russarö: 
r = −0.94, P < 0.001). Lämpötila-aineisto saatiin 
Ilmatieteen laitokselta. 

Silakoista mukaan otettiin 5vuotiaat ja sitä 
vanhemmat (ikäryhmä 5+), koska hallit eivät 
yleensä syö sitä pienempiä silakoita (Gårdmark 
ym. 2012). Silakka-aineistot olivat toisaalta ete
läistä kantaa (ICES SD 25–29 ja 32), toisaalta 
Pohjanlahden kantaa (ICES SD 30 ja 31; ICES 
2018). 

Tulokset

Kuuttien kasvu ja kunto

Kuukausi (ikä) ja kuolinsyy selittivät kuuttien pi
tuuden vaihtelua (r2 = 0.13; taulukko 1). Metsäs
tetyt kuutit olivat ainakin keväällä keskimäärin 
hieman pitempiä kuin sivusaaliiksi jääneet (met
sästetyt: 118.3 cm ± 2.63, n = 206; sivusaalis: 

Ihonalaisen traanikerroksen 
paksuus kertoo hylkeen kun
nosta. Kuva: Kaarina Kau
hala.

Subcutaneous blubber thick-
ness is an index of body con-
dition of seals. Photo: Kaari-
na Kauhala.
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113.0 cm ± 3.10, n = 47; kuva 2). Kuutit olivat 
huhtikuussa keskimäärin 105.3 cm (± 1.88, n = 91) 
ja lokakuussa 127.4 cm (± 7.60, n = 4).

Kuolinsyy ja vuosi yhdessä selittivät kuuttien 
kunnon (traanin paksuuden) vaihtelua (r2 = 0.14, 
taulukko 1). Kuukausi ei vaikuttanut merkitse
västi kuuttien traanin paksuuteen. Metsästettyjen 
kuuttien traanin paksuus oli keskimäärin 33.8 mm 
(± 0.85, n = 201), sivusaaliiksi jääneiden 26.7 mm 
(± 1.79, n = 49). Traanikerros oheni tutkimus-
jakson aikana (kuolinsyy on mallissa mukana 
kovariaattina; kuva 3). Traanin paksuus oli keski

määrin 37.3 mm (± 2.79, n = 17) vuonna 2011 ja 
26.1 mm (± 2.83, n = 16) vuonna 2018.

Traanin paksuuden vuosivaihtelua verrattiin 
talven lämpötilaan Russarön ja Utön saarilla, kos
ka valtaosa kuuttiaineistosta oli etelästä. Traanin 
paksuus ja talven keskilämpötila korreloivat ne
gatiivisesti (Russarö: r = −0.83, p = 0.022, Utö: 
r = −0.82, P = 0.025; ks. myös Kauhala & Kurki
lahti 2019). Merkitsevää yhteyttä ei havaittu sila
koiden keskipainon ja kuuttien traanin paksuuden 
välillä, kun koko Suomen kuutit olivat mukana 
analyysissä (vrt. kuitenkin Kauhala ym. 2017, 
Kauhala & Kurkilahti 2019).

Hallien kasvu ja kunto 
ensimmäisen ikävuoden jälkeen

Vuosi, merialue, sukupuoli ja ikä yhdessä selit
tivät hallien pituuden vaihtelua vuodesta 2003 
vuoteen 2018 (r2 = 0.66; taulukko 2). Uros- ja 
naarashallien pituutta tarkasteltiin vielä erikseen, 
koska sukupuoli vaikutti pituuteen erittäin mer
kitsevästi. Urokset olivat lyhimpiä Pohjanlahdella 
(200.5 cm ± 8.06, n = 112) ja pisimpiä Saaristome
rellä (209.6 cm ± 8.00, n = 69), naaraat olivat ly
himpiä Perämerellä (166.9 cm ± 13.83, n = 108) ja 
pisimpiä Suomenlahdella (188.3 ± 14.17, n = 50). 
Vuosien välillä oli vaihtelua pituudessa, mutta ei 
selvää trendiä. Urokset olivat pitempiä kuin naa
raat ja näyttivät kasvavan selvästi ainakin 10vuo

Taulukko 1. Hallikuuttien pituuteen (2004–2018, n = 253) ja 
traanin paksuuteen (2011–2018, n = 250) vaikuttavat tekijät 
mallin (GLM) mukaan.

Table 1. Variables significantly affecting body length (2004–
2018, n = 253) and blubber thickness (2011–2018, n = 250) 
of grey seal pups according to the model (GLM).

 F df P

Pituus, body length:
   kuukausi, month 6.1 6 <0.001
   kuolinsyy, cause of death 4.5 1 0.036

Traani, blubber thickness:
   kuolinsyy, cause of death 14.7 1 <0.001
   vuosi, year 2.8 7 0.009
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Kuva 2. Metsästettyjen ja sivusaaliiksi jääneiden hallikuut
tien pituus (k.a. ± SE) kuukausittain vuosina 2004–2018. 
Kuukausi vastaa karkeasti kuuttien ikää (huhtikuu: noin 
2 kk, toukokuu: noin 3 kk jne. Myös aineistojen koot on 
merkitty.

Fig. 2. Body length (mean ± SE) of hunted and by-caught 
grey seal pups during each month in 2004–2018. Month ap-
proximately indicates pup age (April: ca. 2 months, May: 
ca. 3 months etc.) Sample sizes are also given.
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Kuva 3. Hallikuuttien traanin paksuus (k.a. ± SE) eri vuo
sina (ks. myös Kauhala ym. 2017, Kauhala & Kurkilahti 
2019). Myös aineiston koot on annettu.

Fig. 3. Blubber thickness (mean ± SE) of grey seal pups in 
different years (see also Kauhala et al. 2017, Kauhala & 
Kurkilahti 2019). Sample sizes are also given.
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tiaiksi (kuva 4; ks. myös Kauhala & Kurkilahti 
2019). Naaraiden kasvu näytti päättyvän noin kah
deksan vuoden iässä.

Kaikki testatut muuttujat sukupuolta lukuun 
ottamatta vaikuttivat hallien traanikerroksen pak
suuteen (r2 = 0.37, taulukko 2). Hallien traaniker
ros kasvoi jonkin verran vuodesta 2012 (42.3 mm 
± 4.71, n = 71) vuoteen 2018 (49.3 mm ± 4.80, 
n = 54). Hallit laihtuivat kevään aikana (huhtikuu: 
46.9 mm ± 4.63, n = 83) ja olivat laihimmillaan 
kesäkuussa (33.6 mm ± 5.54, n = 15; kuva 5A). 
Loppukesän ja syksyn aikana ne taas lihoivat 
(joulu kuu: 60.9 mm ± 5.71, n = 123). Hallit olivat 
laihimpia Perämerellä (43.6 mm ± 4.84, n = 187) 
ja lihavimpia Suomenlahdella (48.1 mm ± 4.80, 
n =108). Sivusaaliiksi jääneillä oli ohuempi traa
nikerros (43.2 mm ± 4.76, n = 66) kuin metsäs
tetyillä halleilla (48.6 mm ± 4.78, n = 410). Yksi 
halli oli ammuttu kalaviljelylaitoksen vierestä, 
ja sen traanin paksuus oli peräti 95 mm. Hallien 
traanikerros kasvoi noin 11 vuoden ikään saak
ka, tosin kasvu näytti tasaantuvan 6–8vuotialla, 
mutta jatkui taas sen jälkeen (kuva 5B). Vanhim
mat hallit näyttivät olevan hieman laihempia kuin 
keskiikäiset.

Aikuisten naaraiden kunto ja lisääntymisteho

Aikuisten naaraiden kunto on todennäköisesti tär
keä lisääntymistehon kannalta, joten sitä tarkastel
tiin vielä erikseen. Mukana olivat 7–25vuotiaat 
naaraat (N = 461), koska niiden lisääntymistehon 

on todettu olevan parempi kuin sitä nuorempien 
(5–6-vuotiaat) tai vanhempien lisääntymisteho 
(Kauhala ym. 2014). Synnyttäneiden osuus oli yli 
90 % 2000luvun alkupuolella, pieneni sitten noin 
65 %:iin ja kasvoi jälleen vuoden 2011 jälkeen 
(kuva 6A). Viimeisten kuuden vuoden (2013–
2018) keskiarvo oli 88 %.

Vuosittain synnyttäneiden naaraiden osuutta 
7–25vuotiaista naaraista verrattiin Pohjanlahden 

Taulukko 2. Yksivuotiaiden ja sitä vanhempien hallien pituuteen (2003–2018, n = 483) ja traanin paksuuteen (2005–2018, n 
= 476) vaikuttavat tekijät mallin (GLM) mukaan. Kuolinsyy = metsästetty/sivusaalis.

Table 2. Variables significantly affecting body length (2003–2018, n = 483) and blubber thickness (2005–2018, n = 476) of ≥ 
one-year-old grey seals according to the model (GLM). Death = cause of death (hunted/bycaught).

  Kaikki, all   Urokset, males   Naaraat, females
 F df P F df P F df P

Pituus, body length:
   vuosi, year 5.2 15 <0.001 4.8 15 <0.001 2.3 12 0.009
   merialue, sea area 16.4 3 <0.001 2.9 3 0.034 15.4 3 <0.001
   sukupuoli, sex 106.7 1 <0.001 – – – – – –
   ikä, age 17.1 32 <0.001 14.5 28 <0.001 6.7 29 <0.001

Traani, blubber thickness:
   vuosi, year 3.3 10 <0.001
   kuukausi, month 12.5 8 <0.001
   merialue, sea area 4.2 3 0.006
   ikä, age 3.1 29 <0.001
   kuolinsyy, death 8.1 1 0.005

Kuva 4. Yksivuotiaiden ja sitä vanhempien hallien pituuden 
(k.a. ± SE) kasvu iän mukana. Yli 20-vuotiaat on jätetty ku
vasta pois pienen aineiston takia.

Fig. 4. Increase in body length (mean ± SE) of one-year-old 
and older grey seals. Seals older than 20 years were exclud-
ed from the figure due to small sample sizes.

Ikä (vuosia), age (years)

Urokset, males, n = 244
Naaraat, females, n = 239

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

100

120

140

160

180

200

220

240

260

P
it

u
u
s,

bo
dy

 le
ng

th
 (c

m
)



22

naaraiden traanin paksuuteen keväällä sekä Poh
janlahden silakoiden keskipainoon, koska suurin 
osa naaraista (79 %) oli tapettu Pohjanlahdella. 
Silakoiden keskipaino Pohjanlahdelta korreloi 
suuntaaantavasti aikuisten naaraiden traanin pak
suuteen (r = 0.64, P = 0.086) ja merkitsevästi naa
raiden lisääntymistehoon (r = 0.72, P = 0.002) eri 
vuosina (kuva 6B).

Pohdinta

Kuutit

Kuutit kasvoivat keskimäärin 22 cm huhtikuun ja 
lokakuun välisenä aikana. Traanin paksuudessa ei 
tapahtunut vastaavaa muutosta, mutta sivusaaliiksi 
jääneet kuutit olivat laihempia (ks. myös Bäcklin 

Kuva 5. Yksivuotiaiden ja sitä vanhempien hallien traanin paksuus (k.a. ± SE) eri kuukausina (A) ja traanin paksuuden 
kasvu iän mukana (B).

Fig. 5. Blubber thickness (mean ± SE) of one-year-old and older grey seals in different months (A) and the increase in blub-
ber thickness with age (B).
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Kuva 6. Hallinaaraiden (N = 461) lisääntymisteho eri vuosina (A) ja Pohjanlahden silakan painon funktiona (B). Ks. myös 
Kauhala ym. 2016, 2019.

Fig. 6. Birth rate of grey seal females (N = 461) in different years (A) and as a function of herring weight in the Gulf of 
Bothnia (B). See also Kauhala et al. 2016, 2019.
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ym. 2011) ja siten myös kasvoivat ainakin kevääl
lä hitaammin kuin metsästetyt kuutit. Todennäköi
sesti nälkiintyneet kuutit ottavat suurempia riskejä 
ja menevät useammin pyydyksiin helpon ravin
non toivossa kuin hyvässä kunnossa olevat kuutit 
(Kauhala ym. 2015).

Kuutit laihtuivat tutkimusjakson aikana ja traa
nin paksuus korreloi negatiivisesti talven keski
lämpötilan kanssa (ks. myös Kauhala & Kurkilahti 
2019). Jääpeitteisten päivien lukumäärän ja talven 
keskilämpötilan välillä on voimakas negatiivinen 
korrelaatio. Jään vähyys lämpiminä talvina pakot
taa monet hallit poikimaan luodoille, missä kuutit 
ovat vieroitettaessa huonokuntoisempia kuin jääl
le syntyneet kuutit (Jüssi ym. 2008, Kauhala ym. 
2017). Maalle pakkautuu enemmän halleja pienel
le alueelle, joten siellä on enemmän häiriötä ja tau
dit voivat levitä helpommin, kuin jos kuutit ovat 
hajallaan ajojäillä. Talven lämpötilalla voi olla vai
kutusta populaatiolle vielä usean vuoden jälkeen, 
koska lämpiminä talvina syntyneiden, siis kuuttei
na huonokuntoisten, naaraiden lisääntymisteho voi 
olla huonompi kuin kylminä talvina syntyneiden 
(Kauhala & Kurkilahti 2019).

Aiemmissa tutkimuksissa havaittiin, että kuuttien 
traanin paksuus korreloi positiivisesti silakan keski
painon kanssa. Silakat ja kuutit laihtuivat vuodesta 
2003 vuoteen 2010 tutkimuksessa, jossa mukana 
oli myös Ruotsin aineistoa (Kauhala ym. 2017). 
Suomessa traanin paksuutta on mitattu säännölli
sesti vasta vuodesta 2011 alkaen, joten tässä työssä 
ei saatu merkitsevää yhteyttä kuuttien traanin pak
suuden ja silakoiden keskipainon välille. Hupeneva 
jääpeite 2010luvulla näyttäisi vaikuttavan kuuttien 
kuntoon enemmän, ja toiseen suuntaan, kuin ravin
non laatu. Tosin, kun mukaan otettiin vain Suomen
lahden kuutit keväältä ja verrattiin niitä eteläiseen 

silakka kantaan, saatiin positiivinen yhteys erityisesti 
uroskuuttien traanin paksuuden ja silakoiden painon 
välille (Kauhala & Kurkilahti 2019).

Yksivuotiaat ja sitä vanhemmat hallit

Urokset kasvoivat nopeammin ja saavuttivat suu
remman koon kuin naaraat. Urosten suuri koko 
saattaa olla tärkeä niiden lisääntymismenestyksen 
kannalta: suuret urokset kilpailevat menestyksellä 
naaraista kuten muillakin moniavioisilla nisäkkäil
lä (Clutton-Brock ym. 1982). Nopein kasvu taittui 
9–10 vuoden iässä, jolloin urokset usein alkavat 
lisääntyä, vaikka ne saavuttavat suku kypsyyden 
jo aiemmin (Helle 1983). Urosten pituus oli sil
loin noin 200 cm (kuva 4). Toisessa tutkimuk
sessa urosten asymptoottiseksi pituudeksi saatiin 
206 cm, ja urokset saavuttivat 95 % siitä 10.3 vuo
den iässä (Kauhala & Kurkilahti 2019). Naaraat 
näyttivät kasvavan noin kahdeksan vuoden ikään, 
jolloin ne olivat noin 168 cm. Melkein kaikki naa
raat lisääntyvät jo 7-vuotiaina (Kauhala ym. 2014), 
joten kasvu näyttää pysähtyvän pian sen jälkeen 
tai lisääntyminen alkaa, kun kasvu loppuu (Boyd 
ym. 1999). Tosin toisessa tutkimuksessa naaraiden 
asymptoottiseksi pituudeksi saatiin 170 cm, mutta 
95 % siitä saavutettiin jo hieman yli viiden vuoden 
iässä (Kauhala & Kurkilahti 2019), jolloin kaikki 
naaraat ovat jo sukukypsiä (Kauhala ym. 2014).

Hallit olivat hieman lyhyempiä ja laihempia 
Perä merellä kuin eteläisillä merialueilla, mikä 
saattaa johtua silakoiden pienemmästä painosta 
pohjoisessa (ICES 2018). Halleilla on usein ha
vaittu paikkauskollisuutta (Karlsson 2003, Oksa
nen ym. 2014), joten ainakin osa halleista on to
dennäköisesti syntynyt niillä merialueilla, jossa ne 
on ammuttu. On nimittäin havaittu, että jos kuutit 
saavat huonolaatuista ruokaa (laihoja silakoita), 
varsinkin urokset jäävät lyhyemmiksi kuin ne, 
jotka ovat kuuttina saaneet hyvälaatuista ravintoa 
(Kauhala & Kurkilahti 2019). Hyvän alun saaneet 
uroshallit olivat siis vielä aikuisenakin pitempiä 
kuin laihoina vuosina syntyneet hallit, mikä saattaa 
myös vaikuttaa niiden lisääntymismenestykseen.

Hallien traanikerros kasvoi noin 11 vuoden 
ikään, ja sukupuolten ero oli pienempi kuin pi
tuudessa. Tosin 6–8 vuoden iässä traanikerroksen 
kasvu hidastui, mikä saattaa johtua siitä, että naa
raat aloittivat lisääntymisen. Lisääntymisestä on 
naaraille suuria kustannuksia, mikä näkyy niiden 
kunnossa myös muilla nisäkkäillä (CluttonBrock 
ym. 1982, Boyd ym. 1995).

Munarauhanen ja siinä näkyvä valkorauhanen eli corpus 
 albicans. Kuva: Kaarina Kauhala.

Ovario with corpus albicans. Photo: Kaarina Kauhala.
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Toisin kuin kuuteilla, vanhemmilla halleilla 
kunnon vuodenaikaisvaihtelu oli selvää: hallit 
laihtuivat keväällä ja lihoivat syksyllä (Kauhala 
ym. 2017). Naaraat laihtuvat paljon (jopa 3.5 kg 
vuorokaudessa) imettäessään kuuttia hyvin ras
vaisella maidolla. Maidon rasvapitoisuus on hal
lilla noin 45–50 % (Helle 1983). Naaraiden vielä 
imettäessä halleilla on kiimaaika, jolloin ne myös 
syövät vähän. Sekä urokset että naaraat laihtuvat 
myös karvanvaihtoaikaan toukokesäkuussa, jol
loin ne makailevat luodoilla ja enimmäkseen paas
toavat. Syyspuolella hallit ruokailevat aktiivisesti 
ja lihottavat itseään. Naaraat lihovat myös tiiney
den myötä ja lihottavat itseään tulevaa imetystä 
varten, koska naaras imettää rasvavarastojensa tur
vin (Boyd 2000).

Tutkimusjakson aikana hallit lihoivat hieman. 
Silakoiden kunnon (keskipainon) on aiemmin 
havaittu vaikuttavan hallien kuntoon (Kauhala 
ym. 2017). Myös tässä työssä saatiin positiivinen 
(suuntaa-antava) korrelaatio aikuisten naaraiden 
traanikerroksen ja silakoiden kunnon välille. Vie
lä selvempi positiivinen korrelaatio oli silakoiden 
kunnon ja hallien lisääntymistehon välillä. Tämä 
havaittiin myös aiemmissa tutkimuksissa (Kau
hala ym. 2016). Lisäksi havaittiin tilastollisesti 
merkitsevä yhteys hallinaaraiden rasvaprosentin 
ja lisääntymistehon välillä (r = 0.62, P = 0.008; 
K. Kauhala, julkaisematon). Myös kilohailien 
(Sprattus sprattus) kunnon ja hallien lisääntymis
tehon väliltä löytyi yhteys (Kauhala ym. 2016, 
2019). Silakoiden lisäksi kilohailit ovat tärkeää ra
vintoa hallille eteläisillä merialueilla (Lundström 
ym. 2007, Kauhala ym. 2011, Scharff-Olsen ym. 
2018). Silakoiden ja kilohailien kunto puolestaan 
korreloi negatiivisesti niiden runsauden kanssa, 
mikä viittaa sekä lajien sisäiseen että lajienväli
seen kilpailuun eläinplanktonista (Möllmann ym. 
2004, Casini ym. 2006, 2010, Kauhala ym. 2019). 
Myös turskakannalla Gadus morhua on vaikutus
ta silakoiden ja kilohailien kuntoon, koska turska 
syö etenkin kilohaileja. Turskakannan romahdet
tua viime vuosisadan loppupuolella liiallisen ka
lastuksen ja Itämeren suola ja happipitoisuuden 
vähenemisen seurauksena kilohailien määrä kas
voi 1990luvulla jyrkästi (Casini ym. 2006, 2008, 
2009, Österblom ym. 2007, Kuosa ym. 2017), 
minkä vuoksi sekä kilohailien että silakoiden kun
to heikkeni (Kauhala ym. 2019). Myös eläinplank
tonissa tapahtuvat muutokset heijastuvat niitä 
syövien kalojen kuntoon. Hallinaaraiden kunto ja 
lisääntymisteho on siten paljolti riippuvaista Itä

meren ravintoverkossa tapahtuvista muutoksista. 
Aiemmin havaittuja ympäristömyrkyistä johtuvia 
lisääntymishäiriöitä (Bergman & Olsson 1986, 
Bergman1999, Harding & Härkönen 1999) ei hal
lilla enää juuri tavata.

Yhteenveto

Hallit kasvavat ja lihovat nopeasti ainakin lisään
tymisen alkuun saakka, tai ne aloittavat lisäänty
misen, kun ne ovat saavuttaneet tietyn painon. 
Uroshallit kasvavat suuremmiksi kuin naaraat, ja 
suuri koko saattaa parantaa urosten lisääntymis
menestystä niiden kilpaillessa naaraista. Silakoi
den kunto vaikuttaa hallien kuntoon. Lihavina 
vuosina syntyneet uroshallit ovat vielä aikuisena
kin suurempia kuin laihoina vuosina syntyneet, 
joten ravinnon laatu voi vaikuttaa urosten lisään
tymismenestykseen ja hallien populaatiodyna
miikkaan vielä vuosien kuluttua. Silakoiden ja 
kilohailien kunto vaikuttaa myös naaraiden kun
toon ja lisääntymismenestykseen, joten ravinnon 
laatu vaikuttaa sitäkin kautta hallien populaatio
dynamiikkaan. Hallin ravinnon laatuun vaikuttavat 
puolestaan Itämeren ravintoverkossa tapahtuvat 
muutokset, kuten turska ja kilohailikantojen koko 
ja suolapulssit.

Talven lämpötila vaikutti kuuttien kuntoon jopa 
enemmän kuin ravinnon laatu: 2010luvulla kuu
tit ovat laihtuneet hupenevan jääpeitteen myötä. 
Lämpiminä vuosina syntyneiden naaraiden lisään
tymisteho voi tämän vuoksi olla huonompi kuin 
kylminä talvina syntyneiden, koska huono alku 
saattaa vaikuttaa eläinten kelpoisuuteen myöhem
min niiden elämässä. Ilmastonmuutos voi näin 
ollen vaikuttaa hallien populaatiodynamiikkaan 
Itämeren ravintoverkossa tapahtuvien muutosten 
lisäksi.

Kiitokset. Suuret kiitokset kaikille niille metsästä
jille, jotka ovat lähettäneet meille hyljenäytteitä. 
Kiitän myös etenkin M. Isomursua, M. Kunnas
rantaa ja P. Timosta avusta näytteiden käsittelyssä.

Summary: Impacts of food quality and climate change 
on the growth, body condition and reproductive rate of 
Baltic grey seals

Food quality and climate change may impact the body 
condition of seals. Body condition, in turn, may affect the 
reproductive rate of female seals in particular, which is 
important for the growth rate of the population. Growth of 
individual seals, especially males, may affect their repro
ductive success later in their lives. The aim of the present 
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paper was 1) to examine the growth and increase in blubber 
thickness (nutritional status) with age of Baltic grey seals 
(Halichoerus grypus) and 2) to study factors affecting their 
growth, body condition and reproductive rate. We also re
view previous literature on the subject.

Seal samples were collected from hunters and fishermen 
from the Finnish sea area in 2002–2018 (Fig. 1). Samples 
included the lower jaw, genitals and liver. Seal species was 
verified from the lower jaw and sex from the genitals, and 
age was determined from canine teeth. Seals were also 
measured from the tip of the nose to the tip of the tail and 
the thickness of the subcutaneous blubber layer (an index 
of body condition) was calculated. Female birth rate (re
productive rate) (age 7–25 years) was determined from the 
presence of corpus albicans in the spring sample.

The effects of independent variables (year, month, sex, 
age, sea area and cause of death) possibly affecting seal body 
length and blubber thickness were tested with general linear 
modelling (GLM). The analyses were conducted separately 
for pups (< one-year-olds) and older seals. Model- predicted 
values were used to test correlations between annual variation 
in environmental factors and the blubber thickness and birth 
rate of seals. The mean weight of herring (Clupea harengus), 
the most important prey fish for Baltic grey seals, and win
ter temperature (mean for January–March), which correlated 
with ice conditions during the seal breeding season (Febru
ary–March) were the environmental factors used in the study.

Month (age) and cause of death (hunted/bycaught) ex
plained some of the variation in pup body length (Table 
1). Pups grew rapidly during their first year (Fig. 2), and 
hunted pups were longer and had more blubber than by
caught pups. Hungry pups probably take more risks and are 
thus more easily trapped in fishing gear than pups in better 
condition. Pup blubber thickness decreased with year from 
2011 to 2018 (Fig. 3) and correlated negatively with winter 
temperature. In warm winters with little ice, many pups are 
born on land where large groups of seals gather, thus lead
ing to frequent disturbances and diseases spreading easily. 
In cold winters with good ice conditions, pups are scattered 
on the drift ice and are in better condition than those born 
on land. The body condition of female pups in particular 
may have delayed effects on their reproductive success later 
in their lives. Females born in cold winters may thus have 
higher birth rates as adults than those born in warm years.

Males were bigger than females and grew rapidly un
til the age of approximately ten years when they were ca. 
200 cm in length (Fig. 4). Females seemed to grow until the 
age of eight years when they were 168 cm in length. Seals 
were longer and had more blubber in southern sea areas 
(Gulf of Finland and the Archipelago Sea) than in the Gulf 
of Bothnia, which may be explained by better herring quali
ty in the south. Baltic grey seals show some site fidelity, and 
many seals were probably killed in the same sea areas where 
they were born in, and seals born in areas with good herring 
quality may grow more rapidly and will be bigger as adults 
than those born in areas with poor herring quality. Bigger 
size may also mean better reproductive success of males in 
a polygynous species.

All tested variables, except sex, affected the body con
dition of ≥ one-year-old seals (Table 2). Blubber thickness 
increased until the age of ca. 11 years (Fig. 5). Seals lost 
weight during reproductive and moulting periods in spring 
and gained weight during autumn when they actively for
aged. Bycaught seals had less blubber than hunted seals.

Blubber thickness of ≥ one-year-old seals increased from 
2012 to 2018, and herring weight correlated positively with 
blubber thickness and female birth rate. Birth rate was high 
in the early 2000s, decreased with decreasing herring weight 
from 2004 to 2007, remained low for approximately five 
years and increased again after 2011 with increasing herring 
weight (Fig. 6). Herring and sprat (Sprattus sprattus) weight 
have also been shown to be important for the body condition 
and birth rate of grey seals. Both intra- and inter-specific 
competition for zooplankton occur between these clupeids 
and therefore a negative correlation exists between their 
abundances and weights. The abundance of cod (Gadus 
morhua), an important predator of sprat, in turn impacts 
sprat abundance and thus both sprat and herring weight. 
Both changes in the food web and the warming climate may 
thus impact the reproductive success and population dynam
ics of Baltic grey seals.
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