
Miksi hoidamme niittyjä?
Sabab aan u daryeelnaa doho? 

SUOMI – SOMALI

AF-FINNISH iyo AF-SOOMAALI

MITEN VOIN OSALLISTUA LUONNONHOITOON?

SIDEE AYAAN UGA QEYBGALI KARRA DARYEELKA DABEECADDA? 

Suomessa voit helposti osallistua luonnonhoitoon ja -suojeluun. 
Vapaaehtoistyössä voit tutustua uusiin ihmisiin ja pääset vaikuttamaan ympäristön tilaan. 
Lisätietoa vapaaehtoistyöstä löydät esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta www.sll.fi.

Finland waxaad si sahlan uga qeyb qaadan kartaa daryeelka dabeecadda iyo dhowristeedaba. 
Shaqada iskaa wax u qasashada ah, waxaad ku baran kartaa dad cusub, waxaadna mug door ah ka qaadan 
kartaa dabeecadda. Warbixin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa tusaale ahaan bogga internetka dhowrista 
dabeecadda Finland ee www.sll.fi. 

Tämä esite on tehty Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeessa vuonna 2020. 
Kolu-hanketta toteuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. 
Hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). 
Toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta. 

Qoraalkakan kooban waxaa sameeyay mashruuca la qabsashada daryeelka dabeecadda ee Pirkanmaa 
(Kolu) – ka qeyb mashruuca sannadka 2020. Mashruuca kolu waxaa dhaqangaliyay xiriirka Finland ee 
daryeelka iyo dhowrista dabeecadda Pirkanmaan, mashruucaasi waxaa maalgelinaya qeybta maaliyadda 
yurubiyanka ee lacagaha beeraha. Dhaqangelintaasi waxaa looga faaiideynayaa aqoonta khabiirnimo ee 
Pirkanmaa ELYdhexe.

Lisätietoa 2020 luonnonhoitoretkistä 

Warbixin dheeraad ah 2020 safarrada

www.facebook.com/KoluPirkanmaa 
www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu
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MIKÄ ON NIITTY?

WAA MAXAY DOHO?

 t Niitty on avoin alue, jossa kasvaa erilaisia kukkakasveja.

Kotieläimet laiduntavat niityllä.

Niityltä kerätään eläimille rehua.

Niitty voi syntyä myös ilman ihmisen vaikutusta. 

 t Doho waxa waaye meel banaan oo ka baxo dhirta-ubax kala duwan ah.

Xoolaha waxay ku noolyihiin dohada.

Dohada waxaa laga aruuriyaa raashinka xoolaha.

Doho wuxuu abuurmi karaa saameyn dad la’aan. 

MIKSI NIITYT OVAT TÄRKEITÄ? 

SABAB DOHO MUHIIM U YAHAY?

 t Niityt vähenevät, koska nykyisin kotieläimet  
 laiduntavat niityillä vain harvoin.

Niityillä elää harvinaisia kasveja ja hyönteisiä. 
Ne katoavat, jos niittyjä ei hoideta.

Hyönteiset ovat tärkeitä,  
koska ne pölyttävät kukkakasveja.

Vaihteleva maisema on kaunis. 

 t Doho wuu yaraanaayaan sabab xoolaha  
 mar mar dhif ah ay joogaan xagga.

Dohada waxaa ku nool dhirta iyo cayaayanka 
dhif ah , iyaga way baaba´aayaan haddii dohada 
la daryeelin.

Cayaanku muhiin ay yihiin sabab waxay abuuraan 
dhirta-ubax ah.

Qurux waaye isbeddelka muqaalka ee dhulka.

MITEN NIITTYÄ HOIDETAAN?

SIDEE AA DOHO LOO DARYEELAA?

 t Kotieläimet pitävät niityn avoimena 
 syömällä korkeita kasveja.

Kasveja niitetään viikatteella tai koneilla. 

Kasvit kerätään ja kuljetetaan pois.

Niityltä poistetaan puita ja pensaita.

 t Xooloha waxay dohada ka dhigaayaan meel oo  
 banaan ah cunnidda dhirta dhaadheer awgiisa.

Dhirta waxaa lagu beeraa yaambo ama makiinad. 

Dhirta waala aruuninaa iyo wala qaadaanaa.

Doho waxaa laga saraa gedaha iyo duurka.

Viikate 
Yaambo 

Kumisaappaat 
Kabo rabar ah

Kuvat /  Sawirrada: Kolu-hanke /  Kolu

Harava 
Farooley


