Kapeasiemenkotilo
Smalgrynsnäcka
Vertigo angustior

Luontodirektiivin laji (liite II)
BOR suojelutaso suotuisa

Koodi: 1014

Rauhoitettu (LSA 471/2013)
Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT)

Luonnehdinta
Kapeasiemenkotilo on pieni maalla elävä nilviäislaji.
Kuoren korkeus on 1,6–1,8 mm ja leveys 0,8–0,9 mm.
Kuori on vaaleankellanruskea, muodoltaan tynnyrimäinen, ja kuoren pinta on selvästi ja säännöllisesti
uurteinen. Vasenkierteisessä kuoressa on viisi kierrettä. Kuoren suulla on 5–6 sälömäistä, ei nystymäistä,
hammasta. Kuori kiertyy kuoren suuaukolta katsottuna
vasemmalle. Suomessa esiintyy vain yksi muu siemenkotilolaji, joka on vasenkierteinen, vasenkierresiemenkotilo (Vertigo pusilla). Kapeasiemenkotilo syö
oletettavasti maatuvia kasveja, sienirihmastoa ja pientä
levää. Muuten lajin biologiasta ja elintavoista tiedetään
hyvin vähän.
Elinympäristö ja levinneisyys
Suomessa kapeasiemenkotiloa tavataan Ahvenanmaalla, Lounaissaaristossa ja Etelä-Suomen rannikolla.
Läntisimmästä osasta levinneisyysaluettaan eli Uudeltamaalta lajia ei tosin ole löydetty noin sataan vuoteen.
Laji suosii kahdenlaisia biotooppeja. Se elää rehevien
lehtometsien karikkeessa ja ruohostossa, toisaalta lajia
tavataan myös kosteilla puuttomilla rantaniityillä.
Suomessa kapeasiemenkotilo suosii reheviä lehtipuuvaltaisia lehtoja, jotka sijaitsevat usein lähellä rantaa,
rantaan ajautuneen ja kerääntyneen simpukkakuorikalkin vaikutuspiirissä. Laji esiintyy pysyvästi vain sellaisilla paikoilla, missä maaperän pH on yli 5,5.
Nykytila ja uhkatekijät
Kapeasiemenkotilon taantumista tai uhkatekijöitä on
vaikea arvioida, koska lajin kannoissa mahdollisesti
tapahtuneita muutoksia ei ole seurattu. Lajin esiintyminen varsinkin suojelualueiden ulkopuolella on huonosti tunnettu, joten suojelun kokonaistilannetta on
vaikea arvioida.
Hoitosuositukset
Kapeasiemenkotilon elinympäristöt, ja erityisesti niitten kosteusolot, tulee säilyttää ennallaan. Lajin biologiaa ja elintapoja tulee selvittää enemmän, jotta voitaisiin arvioida lajin tarvitsemia elinympäristön suojelutai hoitotoimia. On myös selvitettävä, onko lajilla muita esiintymiä nykyisten tiedossa olevien lisäksi.
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