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Kapeasiemenkotilo 
Smalgrynsnäcka 
Vertigo angustior 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT) EU:n lajikoodi: 1014 

Rauhoitettu (LSA 521/2021) 
 

Luontodirektiivin laji (liite II) 
BOR suojelutaso suotuisa, vakaa  

 
 
Luonnehdinta 
Kapeasiemenkotilo on pieni maalla elävä nilviäislaji. Kuo-
ren korkeus on 1,6–1,8 mm ja leveys 0,8–0,9 mm. Kuori on 
vaalean kellanruskea, munanmuotoinen ja pinta on selvästi 
ja säännöllisesti uurteinen sekä silkinhohtoinen. Kuori ei 
juurikaan kuulla läpi. Täysikasvuisten yksilöiden kuoressa 
on 5 selvästi pullistunutta kierrettä. Kuoren suu on sydämen 
muotoinen ja sen sisäpuolella on 4–6 hammasta. Suun reuna 
eli huuli on jossain määrin paksuuntunut ja ulospäin taipu-
nut. Suun takana, kotilon alapuolella on voimakas niska-
kyhmy. Suu avautuu kuoren suun suunnasta katsottuna va-
semmalle eli kotilo on vasenkierteinen. Suomessa esiintyy 
vain yksi toinen vasenkierteinen siemenkotilolaji, vasenkier-
resiemenkotilo (Vertigo pusilla), joka on huomattavasti ylei-
sempi. Kapeasiemenkotilo syö oletettavasti maatuvia kas-
veja, sienirihmastoa ja pientä levää. Muuten lajin biologia ja 
elintavat tunnetaan melko huonosti.  

Elinympäristö ja levinneisyys 

Suomessa kapeasiemenkotiloa tavataan vain Ahvenan-
maalla, lounaissaaristossa ja etelärannikolla. Esiintymiä tun-
netaan kaiken kaikkiaan noin 30, uudempia vain noin 12. 
Kapeasiemenkotilo elää rehevien lehtometsien karikkeessa 
ja kasvillisuudessa, myös kosteilla rantaniityillä, kalkkivai-
kutteisilla letoilla ja rehevillä kalkkikalliokedoilla. Suo-
messa kapeasiemenkotilo suosii etenkin reheviä lehtipuuval-
taisia lehtoja, lähellä merenrantaa, rantaan ajautuneen ja ke-
rääntyneen simpukkakuorikalkin vaikutuspiirissä. Laji 
esiintyy pysyvästi paikoilla, joissa maaperän pH on yli 5,5. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Euroopassa ja EU:ssa laji on luokiteltu uhanalaiseksi (VU). 
Kapeasiemenkotilon taantumista tai uhkatekijöitä on vaikea 
arvioida, koska lajilla ei ole seurantaa. Esiintyminen etenkin 
suojelualueiden ulkopuolella on huonosti tunnettua, joten 
suojelun kokonaistilannetta on vaikea arvioida. 
 
Hoitosuositukset 
Kapeasiemenkotilon elinympäristöt, erityisesti niiden kos-
teusolot tulee säilyttää ennallaan. Lajin biologiaa ja elinta-
poja tulee selvittää enemmän, jotta voitaisiin arvioida lajin 
tarvitsemien elinympäristöjen suojelu- tai hoitotoimia. Pe-
rinnebiotooppien ennallistamisen vaikutuksia lajin elinolo-
suhteisiin tulisi miettiä tarkasti, jotta vältyttäisiin mahdolli-
silta haitoilta. Ennallistamisen tulee olla hyvin varovaista 
tunnettujen esiintymien läheisyydessä. Rantametsien laaja-
mittainen puuston raivaaminen paahteisuuden lisäämiseksi, 
intensiivinen laidunnus ja karikkeen väheneminen saattavat 
heikentää lajin selviämistä. Lajia tulisi kartoittaa esiintymis-
alueella mahdollisten uusien esiintymien löytämiseksi. 
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