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Normaalissa vuorokaudenaikaisessa pystyvaelluksessa eläinplankton nousee lähelle pintaa yöllä ja laskeutuu
päivÍiksi syvemmåille pimeäfin vesikerrokseen. Käänteisessti vaelluksessa eläimet nousevat pintaan päivällä ja
välttävät pintavettåi yöllä. Tärkeimpiä vaellusta säåiteleviä tekijöitä ovat saalistuksen välttäminen ja ravinnon
saanti. Vaellusta on edullista tutkia pienessä, jyrkÍisti kerrostuneessa humusjåirvessä kuten Valkea-Kotisessa,
jossa vaelluksen mittakaava on pieni ja tuulen aiheuttama veden sekoittuminen våihäistä.

Tutkimuksessani selvitin Valkea-Kotisen eläinplanktonin vertikaalista jakautumista vesipatsaassa vuorokauden
eri aikoina ja lajien vaelluksen mahdollisia muutoksia kesän 1995 kuluessa. Otin vertikaalisia näytesarjoja
kahden viikon välein päivällä ja yöllä 20-30 cm vesipatsaina pinnasta lähelle pohjaa, 5.1 m asti. Lisäksi
määritin veden lämpötilan ja happipitoisuuden eri syvyyksillåi.

Valkea-Kotisessa runsaimpina esiintyivät Ceriodaphnia quadrangula ja Holopedium gibberurz -vesikþut sekåi
Cyclopoida-sukujen hankajalkaiset. Rataselliimistä Kellicottia bostoniensis, Keratella cochlearis ja Asplanchna
priodonta olivat runsaimpia. Tutkimistani lajeista Ceriodaphnia quadrangula ja Cyclopoida- hankajalkaiset
vaelsivat selkeästi pystysuuntaisesti, mutta vaelluksen muoto vaihteli kesfin kuluessa. Holopedium gibberum -
lajilla vaellus alkoi vasta loppukesällä. Rataseläimillä vuorokautinen pystyvaellus oli heikkoa tai olematonta,
mutta useiden lajien vertikaalinen esiintymissyvyys muuttui kesän aikana. Näytteissåi lähinnä öisin esiintynyt
C hao b orus-sulkasätisken toukka vaelsi normaalisti.

Naupliuksia lukuunottamatta hankajalkaiset vaelsivat päästitintöisesti käänteisesti vältellen öisin pintaan
nousevaa sulkasåiäsken toukkaa. Vesikþut välttelivät ahvenen poikasten saalistusta päivällä ja vaelsivat
normaalisti. Kesäkuussa ahvenen poikasten runsaus pakotti myös suurikokoisimmat hankajalkaiset
muuttamaan vaelluksensa normaaliksi. Isoilla hankajalkaisilla ja Ceriodaphnia quadrangulø -vesikþulla
havaitsemani kaksihuippuinen esiintymisjakauma saattoi johtua kahdesta tai useammasta geneettisesti
erilaisesta ja siten eri tavoin vaeltavasta populaatiosta. Kyse voi kuitenkin olla myös epäsynkronisesta
vaelluksesta, jolloin vaelluseroja ja niiden syitä on mahdotonta selvittä¿i.

Rataseläinten pieni koko rajoitti niiden vaellusmatkoja, joten ne pysyttelivät luultavasti ravinnon saannin ja
saalistuksen suhteen edullisimmalla syvyydellä. Veden lämpeneminen, Asplanchna priodontan saalistus tai
kilpailun lisääntyminen pakottivat pienikokoiset rataseläimet (Kellicottia bostoniensis, Keratella cochlearis,
Polyarthra vulgaris, Trichorcerca similis) siirrymaan syvemmälle. Viiletissä alusvedessä viihtyvien lajien
(Keratellø hiemalis, Keratella ticinensis) oli puolestaan noustava ylemmäs hapen vähentyessä pohjalla.

Valkea-Kotisessa eläinplanktonin pystyvaellusta säätelee pääasiassa Chaoborus sp. -sulkasääsken toukan ja
ahvenen poikasten saalistus. Myös alusveden hapettomuus ja kilpailu ravinnosta vaikuttavat selvästi lajien
esiintymissyvyyden muutoksiin. Olojen muuttuessa lajit pystyvät muuttamaan vaelluskäyttäytymistään hyvin
nopeasti.
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