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Harmaahyljettä (hallia) esiintyy sekä Itämerellä että 
Atlantilla. Se on norppaa suurempi. Harmaahylkeen 
pää on kartiomainen toisin kuin muilla hyljelajeillam-
me. Uros on tummanharmaa ja sillä on vaaleampia 
läikkiä, naaraalla on tummanharmaita läikkiä ho-
peanharmaassa turkissa ja poikaset ovat valkoisia. 
Harmaahylje on 180-250 cm pitkä ja painaa 200-
300 kiloa. Uros on selkeästi naarasta suurempi. Itä-
merenharmaahylje (Halichoerus grypus balticus) on 
harmaahylkeen alalaji.

Harmaahylkeet ovat sopeutuneet vedessä elämiseen 
erittäin hyvin. Ne ovat sukkulanmuotoisia ja niiden 
paksu rasvakerros suojaa kylmältä. Lyhytkarvainen 
turkki on erittäin tiivis. Harmaahylkeellä on karvan-
lähtö ja se kasvattaa uuden turkin joka kevät. Jaloissa 
on uimaräpylä varpaiden välissä.

Harmaahylkeet hengittävät ilmaa, mutta ne voivat 
pysyä veden alla jopa 30 minuuttia ja sukeltaa 200 
metrin syvyyteen. Niiden sieraimet sulkeutuvat auto-
maattisesti niiden sukeltaessa.

Harmaahylkeiden ravinto koostuu lähes yksinomaan 
kalasta, varsinkin turskasta ja silakasta. Täysikas-
vuinen harmaahylje syö noin 7 kg kalaa päivässä ja 
syksyisin vielä enemmänkin kasvattaakseen rasva-
kerrosta talven varalle.

Kuutti painaa syntyessään 10-15 kg, ja sen paino 
nousee lähes 2 kiloa päivässä imetysaikana. Imetys 
päättyy, kun kuutti on 3-viikkoinen, ja se voi silloin 
painaa peräti 50 kg. Imetyksen päättyessä kuutin kel-
lanvalkea turkki vaihtuu harmaan-hopeanharmaaksi.

Harmaahylje on saapunut Itämerelle viimeisimpänä 
kaikista täällä asuneista hyljelajeista. Vanhimmat 
löydökset ovat 6000 vuoden takaa. Harmaahylje 
oli Itämerellä yleinen viime vuosisadan vaihteessa, 
mutta kiivaan metsästyksen vuoksi kanta pieneni ja 
1960- ja 1970-luvuilla ympäristömyrkyt supistivat 
kantaa edelleen. 1980-luvun jälkeen harmaahylje-
kanta on kasvanut jälleen vakaasti. 

FAKTAT L12. Harmaahylje, halli  (Halichoerus grypus)
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Hallit luodolla.

Iso halliuros. Hallin leuka.
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