
 Ti mund të mendosh se çdo pikë shiu që bie nga qielli, 
Nxehtësia e diellit ose çdo gotë uji që pini, është e re fare, por në fakt 
siguron energji për 
funksionimin e ka qënë aty g jithmonë dhe është pjesë e ciklit të ujit. 
ciklit të ujit. Dielli 

Lartësim / ngritje 
Dielli bën që uji në 
oqeane të avullojë Atmosferë 
duke e kthyer atë në Kondensim avuj uji. Akull dhe 

Avujt e padukshme të Reshjet e shiut në tokë ujit ngrihen në dëborë Precipitim rrjedhin poshtë në tokë atmosferë, aty ku në formën e rrëkeve ajri është më i ftohtë. ujore sipqërfaqësore, Avuj duke siguruar ujë për 
furnizimin e liqeneve, vullkanik lumenjve dhe oqeaneve. Cikli

Avulli i ujit kon-
densohet në re. Evapo transpirim Ujë nga dëbora Avullim 

Një pjesë e ujit të Rrëke shiut zhytet nëntokë, e shkrirë ore uj si infiltrim, dhe në i Ujit
sipërfaqësore qoftë se shkon në 

thellësi, mbush ujërat 
nëntokësore. 

Rrëke 
Vullkanet prodho- ujore jnë avull, i cili Uji nga formon retë. Lumenjtë sipërfaqësoreMjegull dhe vesë liqenet dhe lumenjtë 

mund të depërtojë 
në tokë. 

Rrymat e ajrit Uji depërton në tokë 
lëvizin retë rreth Kafshët për shkak të gravitetit 
gjithë planetit Tokë. dhe presionit.Drejtimi i 

rrjedhës ujore 
Uji nëntokësor i Rrjedhje uji Evapo transpirim Uji bie nga retë, të vendosur në afërsi të 

cilat më pas bien sipërfaqes së tokës 
në Tokë në formë meret nga bimët.Rrëke ujore Oqeanet 
precipitimi (shi dhe 
dëborë). sipërfaqësore Burimet ujore 

Një pjesë e ujit nën-
tokësor depërton në 
lumenj dhe liqene 
dhe mund të dalë në 
sipërfaqe në formë 
burimesh ujore të Në klima të ëmbla. Liqenet ftohta, precipitimi 

ndodh në formë 
dëbore, akulli dhe Infiltrim shtresa dëbore. 

Bimët marin ujë 
nëntokësor dhe e 
evapotranspirojnë 
ose transpirojnë 

Marrja e 
Rrjedhje ujit nga atë nëpërmjet 

gjetheve. 
Dëbora mund të Mbushja me ujë uji bimët 
shkrijë, kthehet në 
rrëke ujore sipër- nëntokësor 
faqësore, e cila 
rrjedh në lumenj, Një pjesë e ujit nën-Rrjedhë ujore nëntokësore tokësor shkon në oqeane dhe në tokë. 

thellësi të tokës dhe 
qëndron aty për një 
periudhë të gjatë 
kohore. Grumbullim i ujit nëntokësor 

Një pjesë e akullit 
avullon direkt në ajër, Uji nëntokësor rrjedh 
duke anashkaluar Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey në oqeane, duke ga-
fazën e shkrirjes U.S. Department of the Interior General Information Product 146 Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey General Information Product 146 U.S. Department of the Interior Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations rantuar vazhdimin e 
(lartësim / ngritje). U.S. Geological Survey https://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-albanian.html Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycleU.S. Geological Survey Albanian translation by Vjola Saliaga, Technical Secretariat of the National Water Council, Albania ciklit të ujit. 
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