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Vesipatsaassa pystysuuntaisesti vaeltavat sümalliset levåt saavuttavat vaelft¡ksillaan useita etuja verattuna
lajeihin, jotka eivät vaella Vaeltamalla alusveteen levåt voivat alentaa niihin kohdistwa¿ laidunnuspainetta ja
samalla hyödptåä pãållywettä runsaampia ravinnevarastoja I¿idunnulsen vailutusta tutkittün jfkästi
kerrostuneessa humusjärvessä, jossa vesikþpujen (Daphnia longispina) kasviplanlÍoniin kohdistama
laidunnuspaine on voimakas. Elãinplanktonyhteisöä muutettün istuttamalla järrcen eläinplanktonia syöviä
kaloja. Iän¡een s[ioitettün kontrolliallas, jossa oli eläin- ja kawiplanktonyhteisöt, jotka edustivat tilannetta
jänlessä ennen kalojen istutusta. Kalojen syötyä pois vesikþul eläinplanktonin laidunnuspaine aleni ja
eläiplantonyhteisö muuttui vesikþpujen dominoimasta yhteisðstå rataseläinten dominoimaksi. Tämån
seurauksena nielulevien (Cryptomonas sp.) ja kulalevien (Mallomonas sp.) solutiheydet kasvoivat jäwessä

huomatbvasti, joten nielu- ja kultalevät hyötyivät alentuneesta laidunnuspaineesta. Chlamydomonas - ja
Scourlìeldia -viherlevien solutiheydet sitävastoin laskivat, eikä laidunnuspaineen muutos vaikuttanut nåiden
levien solutiheylsün. Laidunnuspaineen muuttuminen ei muuttanut kawiplanktonyhteisön lajikoostumustra

eikä lajien välisiä n¡nsaussuhteita. Kasviplanktonin pystysuunAise.ssa esüntymise.sså tapahtui vain pieniä
muutolsia Cryptomonas -su\¡un solut vaelsivat selvästi worokauden aikojen mukaan, mtttta Mallomonas -

snrn¡n soluilla vaeltaminen ei ollut yhtå selvåsti havaittavissa Chlamydomon¿w -slrvun soluilla havaittün
vaeltamista vesikþpujen kadottua. Kesån alussa lähinnä aluwedessä esüntyneet Chlamydomon¿¡r -sr¡vun

esüntyivät vesikþpujen katoamisen jälkeen myðs päåIlywedessã" mutta muuten populaatio ei juurikaan
hyötynyt alentuneesta laidunnuspaineesta. Scourfeldia -srvun solujen esüntyminen rajoittui aluweteen koko
kesän ja solutiheys laski kwåån malsimin jälkeen nopeasti, joten laji ei hyötynyt laidunnuspaineen
alenemisqsta. Cryptomonal -sr¡vun solut vaelsivat yöksi hapettomaan alusveteerL mtítaMallomonas -sn\¡un

solut pysyttelivät päållywedessä myös yöllå. Cryptomonas marssonii esiintyi lähinnä päällywedessä ja C.

ovøfa vfivedesså. Vesikþpujen suodatusnopeus on suuri ja laskelmien mukaan ne voivat suodattaa

Mekkojärven päållyweden ylimmttstä metrin vesipatsaasta 24 o/o vuorokaudessa. Vaelhmalla aluweteen levät
voivat merkittävästi vähentåå laidunnuksen populaatiolle aiheuttamia hllvikkejä. Erityisesti tämä koskee
nieluleviä, jotka ovat eläinplanktonin suosimaa ravintoa. Vesikþut pystyvät laritenkin säåtelemä,ln myös

vähemmãn suosittujen lajien solumääriä.
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