
Du tror måske, at hver eneste regndråbe fra skyerne
Solens varme lev- eller hver eneste glas vand du drikker, er helt nyt, menerer den energi, 
der får vandkred- det har al�d været her og er en del af vandkredsløbet. 
sløbet �l at virke. Sol 

Solens varme for-
damper vand fra Sublimation 
havene, og der Atmosfære 
dannes vanddamp. Fortætning Is og sne 

Denne usynlige damp Regn, der falder på s�ger op i atmosfæren, Nedbør jordoverfladen, hvor lu�en er koldere. 
strømmer af på Vand-Vulkansk overfladen og ender damp i søer, van-

Vanddampen 
fortæ�es �l skyer. Fordampning 

Snesmeltning Afstrømning på kreds- Fordampning Noget af regnen 
jordoverfladen siver ned i jorden 

og bliver �l 
grundvand. løbet 

Vulkansk danner Afstrømning pådamp, der bliver �l 
skyer. jordoverfladen Vand fra søer Vandløb Tåge og dug og vandløb kan sive 

ned i jorden. 
Vandet i jorden bev-Lu�strømme får Dyr æger sig på grund af skyerne �l at tyngdekra�en og bevæge sig hele tryk. vejen rundt om 

Jorden. Vandføring 
Planter og træer 

I skyerne dannes Udsivning Fordampning kan suge direkte fra 
vanddråber, der grundvandet, hvis 
falder ned på det ligger tæt på Havene jordoverfladen. Jorden som nedbør Afstrømning på(regn og sne). Naturlige

kilder jordoverfladen Noget grundvand 
siver op i vandløb 
og søer, og noget 
siver op �l over-
fladen som 

I områder med naturlige kilder. 
koldt klima kan Søer 
nedbøren hobe 
sig op som sne, is 
og gletsjere. Nedsivning 

Planter kan suge 
grundvand op og 
dere�er fordampe 
det fra bladene. Planternes 

Når sneen smelter, Udsivning vandforbrug 
strømmer vandet 
på overfladen ind�l Grundvandsdannelse 
det når et vandløb 
eller havet, eller kan Noget grundvand 

siver meget langt Grundvandsstrømning sive ned igennem ned i jorden. undergrunden og 
bliver der i lang �d. 

Grundvandslagring 
Is kan også for-

Grundvand strømmer dampe direkte �l også ud i havene oglu�en, uden at Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey er med �l at holde smelte først U.S. Department of the Interior Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations General Information Product 146 vandkredsløbet i 
(sublima�on). U.S. Geological Survey Danish translation by Lisbeth Flindt Jørgensen, Geological Survey of Denmark and Greenland https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle gang. 
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