10 τρόποι για να βοηθήσουμε τον ποταμό Cooks River
1. Επισκεφτείτε το ποτάμι και εξερευνήστε
τα πάρκα και τους κολπίσκους του.
2. Φυτεύετε φυτά από την τοπική πανίδα
στον κήπο σας, για να δημιουργήσετε και να
διατηρήσετε το κατάλληλο περιβάλλον για τα
ζώα και τα πουλιά που ζουν γύρω από το ποτάμι.
3. Μαζεύετε τα σκουπίδια γύρω από τον
ποταμό προτού πέσουν μέσα στο νερό.
4. Συγκεντρώστε σε έναν κάδο τα φύλλα και τα
κλαδιά, πριν πέσουν μέσα στους αγωγούς του
νερού.
5. Μαζεύεται τις ακαθαρσίες από τα ζώα σας
πριν αυτά καταλήξουν στον ποταμό.
6. Δημιουργήστε τον κατάλληλο απορροφητικό
κήπο έτσι ώστε τα νερά της βροχής να
φιλτράρονται πριν φτάσουν στο ποτάμι.
7. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στον χορτοτάπητα
και ξεφορτωθείτε με ακίνδυνο τρόπο, τα
πετρέλαια και τις χημικές ουσίες. Η βροχή φέρνει
τη ρύπανση από αυτές τις χημικές ουσίες στον
ποταμό.
8. Εγκαταστήστε μια δεξαμενή όμβριων υδάτων,
για να μειώσετε τα νερά της βροχής που ρέουν
προς το ποτάμι.
9. Εγγραφείτε και πάρτε μέρος σε ομάδες από την
τοπική κοινότητα για αυτό το σκοπό ή συνδεθείτε
και ενημερωθείτε από τα τοπικά συμβούλια
της περιοχής σας τα οποίο ασχολούνται με την
προστασία του ποταμού.
10. Μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερη
ενημέρωση στην ομάδα Συμμαχίας για την
προστασία του Cooks river, (Cooks River Alliance),
καθώς επίσης και για να θέσετε και να αναφέρετε
τις δικές σας προτάσεις, μέσω του ενημερωτικού
δελτίου και του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου.

Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τη ομάδα Συμμαχίας για την προστασία του Cooks river, (Cooks
River Alliance ), μέσω της χρηματοδότησης από την αυστραλιανή κυβέρνηση.

@Cooks_River

@Cooks_River ή

στο /CooksRiverAlliance

ή ακολουθήστε μας μέσω

‘Εχοντας επαφή μαζί μας μέσω του
ηλεκτρονικού μας ταχυδρομίου στην
διεύθυνση
info@cooksriver.org.au

Επισκεπτείτε την ιστοσελίδα
cooksriver.com.au για περισσότερες
πληροφορίες και ενημέρωση.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε
περισσότερο για την προστασία
του Cooks River;

The Cooks River Alliance is a partnership between Bayside Council, City of Canterbury Bankstown, City of Sydney, Inner West Council and Strathfield Council.
We respectfully acknowledge the Traditional Custodians of the Cooks River catchment, together with other Aboriginal people who have made it their home.

