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;σ^ê èßçæ:éîê Þ^ê [~ïé στÝγόèÝ /ãß@äê Þßυ Þέφτéî ÝÞό τßè 
Η θερμότητα από 
τον ήλιο παρέχει ßυãÝèό ä [~ïé Þßτäãî èéãß\ Þßυ Þæèéîê éæèÝî ßλß[Ýæèßυãγîß, 
την ενέργεια για όç^ê τß èéãό Ýυτό äτÝè Þ~èτÝ é|+, ÝÞßτéλ+èτÝê çέãßê τßυ την λειτουργία του 
Υδρολογικού }|ãßλßγî[ß\ =\[λßυ. 
Κύκλου. Ο ήλιος 

Ο ήλιος εξατμίζει νερό 
από τους ωκεανούς ?_~@è^ση 
δημιουργώντας Η ατμόσφαιρα 
υδρατμούς. <υçÞ\[è^ση Π~γßê ηφÝîστéîÝ[όêΑυτός ο αόρατος 
υδρατμός [Ýî @îόèî Ýτçόê υéτόê Η βροχή όταν φτάσει ανυψώνεται στην στο έδαφος  ρέει στα ατμόσφαιρα, όπου ο κατηφορικά εδάφη, αέρας είναι πιο τροφοδοτώντας με ]ψυχρός. νερό λίμνες, ποτάμια 

και ωκεανούς. 

Οι υδρατμοί  
συμπυκνώνονται }|ãßλßγî[όêκαι σχηματίζουν τα é_Ýτçîσß|îÝÞèßä σύννεφα. `ä_η ?_~τçîση Κάποια ποσότητα 

βροχής απορροφάται @îßèîß\ ÝÞßããßä     από το έδαφος, με 
διήθηση, και αν =\[λßê 
βρεθεί αρκετά βαθιά, 
τροφοδοτεί τα 
υπόγεια νερά. 

Τα ηφαίστεια 
παράγουν ατμό, ο 
οποίος σχηματίζει Νερό από σύννεφα. Πßτ~çîÝ ÝÞßããßä     ]çæ@λη [Ýî |ãόσßê λίμνες και ποτάμια 

μπορεί να διαρρεύσει 
μέσα στο έδαφος. 
Το νερό κινείται  κάτω Τα ρεύματα του από το έδαφος λόγω αέρα κινούν τα της βαρύτητας και της σύννεφα γύρω από πίεσης. τη Γη. >ßä çέσ^

ãéυç~τ^è
Το υπόγειο νερό που 

Οι σταγόνες βροχής βρίσκεται κοντά é_Ýτçîσß|îÝÞèßä που σχηματίζονται στην επιφάνεια του 
στα σύννεφα, εδάφους 
πέφτουν στη προσλαμβάνεται ]î ^[éÝèßæ συνέχεια στη Γη ως από τα φυτά. 
υετός (βροχή και 
χιόνι). Πηγέê ÝÞßããßä Μέρος του υπόγειου 

νερού διαρρέει μέσα 
σε ποτάμια και λίμνες 
και είναι δυνατό να 
επανεμφανιστεί στην  

Στα ψυχρά επιφάνεια με την 
κλίματα, ο υετός μορφή πηγής.  
που φτάνει στο åæçèéê 
έδαφος 
συσσωρεύεται σαν 
χιόνι, πάγος και ëîäïηση Τα φυτά παγετώνες. προσλαμβάνουν 

υπόγειο νερό και με 
την εξατμισοδιαπνοή 

Πãόσληψη ÝÞό ή  την εξάτμιση το 
αποβάλλουν μέσω Το χιόνι μπορεί να ëîÝããßä 

λιώσει, ëîÝããßä τÝ φυτ~ των φύλλων τους. 
μετατρεπόμενο σε 
επιφανειακή ροή, η }ÞόγéîÝ τãßφß|ßσæÝ 
οποία καταλήγει στα 
ποτάμια, στους Μέρος του υπόγειου }ÞόγéîÝ ãßä ωκεανούς και μέσα νερού εισέρχεται 
στο έδαφος. πολύ βαθιά στο 

έδαφος 
παραμένοντας εκεί 
για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

Μέρος του πάγου {Þßïä[éυση υÞόγéîßυ èéãß\ εξατμίζεται 
απευθείας στον Το υπόγειο νερό εκρέε αέρα, 
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