20

τρόποι εξοικονόμησης νερού

Ναι, μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις!

Το νερό είναι πολύτιμο! Κάθε σταγόνα του!
Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό της γης. Από το νερό εξαρτάται η ζωή.
Το νερό στην Κύπρο λιγοστεύει. Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις στην εξοικονόμηση του χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα ζωής σου.

Ακολούθησε αυτά τα απλά βήματα και θα εξοικονομήσεις εκατοντάδες λίτρα.

Στο μπάνιο

Στην κουζίνα

Ελέγξετε την τουαλέτα για τυχόν διαρροές. Αν βάλετε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής στο καζανάκι και το χρώμα τρέχει συνεχώς τότε έχετε διαρροή που πρέπει να επιδιορθώσετε
αμέσως.

Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο
πιάτων και ρούχων μόνο όταν
είναι γεμάτα. Θυμηθείτε, το μέσο
πρόγραμμα πλύσης στο πλυντήριο ρούχων καταναλώνει περίπου 100-150 λίτρα
νερού. Μην τα ξοδεύετε με μισογεμάτο
πλυντήριο!
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Μη χρησιμοποιείτε τη λεκάνη ως
κάλαθο απορριμμάτων ή τασάκι. Mε
κάθε τράβηγμα χάνονται 12 λίτρα.

Τοποθετήστε το πλαστικό σακούλι που μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν από το ΣΥΛ. Φτιάξτε
το δικό σας «μηχανισμό εξοικονόμησης».
Γεμίστε ένα πλαστικό μπουκάλι από γάλα
με βότσαλα ή άμμο ή νερό και τοποθετήστε τα στο καζανάκι. Θα εξοικονομήσετε
πάνω από 10 γαλόνια νερό την ημέρα.
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Προτιμήστε γρήγορα ντους και
κλείνετε τη βρύση ενώ σαπουνίζεστε. Θυμηθείτε ένα ντους γύρω στα οκτώ λεπτά καταναλώνει περίπου
80-120 λίτρα νερού. Ένα γρήγορο ντους
τεσσάρων λεπτών απαιτεί 40-60 λίτρα νερού.
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Ενώ βουρτσίζετε τα δόντια ή
ξυρίζεστε μην αφήνετε τη βρύση
ανοικτή. Χρησιμοποιείστε ποτήρι
για το ξέπλυμα του στόματος ή γεμίστε με
λίγο χλιαρό νερό τον νιπτήρα για το ξέπλυμα της ξυριστικής μηχανής. Με τη βρύση
ανοικτή καταναλώνετε 10-20 λίτρα νερού
ενώ χρειάζεστε λιγότερο από δύο!

5

Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε πάντα
καλά τις βρύσες. Δέκα σταγόνες νερού το λεπτό ισοδυναμούν
με δύο τόνους χαμένο νερό το χρόνο! Κάθε σταγόνα μετρά και είναι πολύτιμη. Προστατέψτε τη!
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Ελέγχετε συχνά την ένδειξη του
μετρητή. Μπορείτε να προλάβετε
σημαντικές απώλειες νερού.
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Αν πλένετε τα πιάτα στο χέρι,
βάλτε μια λεκάνη και συγκεντρώστε το νερό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πότισμα.
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Όταν πλένετε φρούτα και λαχανικά μην αφήνετε τη βρύση να
τρέχει. Χρησιμοποιείστε μια λεκάνη. Το νερό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πότισμα.
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Έχετε ένα μπουκάλι πόσιμου
νερού στο ψυγείο. Όταν αφήνουμε το νερό να τρέχει για να κρυώσει η σπατάλη είναι μεγάλη!

Ελέγξετε τους σωλήνες και τις
βρύσες για διαρροές. Οι διαρροές
σπαταλούν νερό 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και τις περισσότερες φορές μπορούν να επιδιορθωθούν πολύ εύκολα και με μικρό κόστος.
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Το νερό λιγοστεύει!
Βοηθήστε και εσείς
να προστατέψουμε κάθε
σταγόνα του.

Έξω από το σπίτι
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Ποτίζετε τον κήπο σας μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Ποτίζετε καλά τα δέντρα και τα
λουλούδια. Το χώμα πρέπει να
μουσκέψει αρκετά και όχι απλώς
να βραχεί. Έτσι το επόμενο πότισμα μπορεί να αργήσει.
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Ποτίστε κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας – νωρίς το πρωί ή
αργά το απόγευμα.
Φυτέψτε δέντρα και φυτά που δε
χρειάζονται πολύ πότισμα.
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Χρησιμοποιήστε κουβά και
σφουγγαρίστρα για το πλύσιμο
των βεραντών σας.
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Χρησιμοποιήστε κουβά και
σφουγγάρι για το πλύσιμο του
αυτοκινήτου.
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Σκουπίστε το πεζοδρόμιο και
ρίξτε του ένα με δύο κουβάδες νερό. Μην πλένετε τα πεζοδρόμια με
το λάστιχο.
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Ελέγξετε για εξωτερικές βρύσες και σωλήνες που έχουν διαρροή.

