
Azt gondolhatnád, hogy minden esÜcsepp, ami az égbÜl hullik le, 
A Nap melege 
biztosítja a víz vagy minden egyes pohár víz , amit megiszol, teljesen új anyag, de 
körforgásához ezek mindig itt voltak, és részt vesznek a Víz Körforgásában. szükséges energiát. 

Nap 

A Nap melege vizet Légkör Szublimáció  párologtat el az 
óceánokból, amiből 
vízpára keletkezik. Kicsapódás (Kondenzáció) Jég és hó 

Ez a láthatatlan vízpára
felemelkedik a légkör Csapadék Az eső egy része a 
hidegebb, magasabban felszínen lefolyik, 
lévő rétegeibe. táplálva a tavakat, Vulkáni 

gÜz 
A Víz patakokat, folyókat 

és az óceánokat. 

A vízpára felhők 
formájában Evapotranszspiráció kondenzálódik Körfor-
(kicsapódik). Hóolvadás A csapadék másik 

része beszivárog a Felszíni talajba és felszín 
ala� vízzé válik. lefolyás Evaporáció (Párolgás) gása 

A vulkánok is 
termelnek vízgőzt, Felszíni A tavakból amelyből felhők Folyók és folyókból képződnek. lefolyás a víz a felszín alá Köd és harmat szivároghat. 

A felszín ala� vizeket A légköri áramlások Állatok a gravitáció és a a felhőket az egész Lefolyás nyomáskülönbség Föld körül moz- mozgatja. gatják. folyómederben
(Vízhozam) 

A  felszínhez közeli  
A felhőkben víz- Szivárgás Evapotranszspiráció talajvíz egy részét cseppek épződnek, felveszik a amelyek aztán Óceánok növények. csapadék (eső és Felszíni 
hó) formájában a 
Földre hullanak. Források lefolyás 

A felszín ala� víz a 
folyókba és a ta-
vakba szivároghat, 
vagy forrásként a 

A hideg éghajlatú felszínre bukkanhat. 
területeken a 
lehullo� csapadék Tavak 
hó, jég, és glecs-
cser formájában Beszivárgás A növények a felszín halmozódik fel.. ala� víz egy részét 

felveszik és leveleiken 
keresztül részben 
elpárologtatják Növények
(evaporáció és 
evapotranszspiráció A hó megolvadva Felszín alatti Szivárgás vízfelvétele 
útján). felszíni lefolyás 

formájában a víz utánpótlódása 
folyókat, tengereket A felszín ala� víz 
táplálja, vagy a felszín Felszín alatti vízáramlás egy része nagy 
alá jut. mélységbe lejut, 

és hosszú időn át 
o� marad. 

Felszín alatti víztározódás A jég egy része köz- A felszín ala� vizek vetlenül párolog el a egy része az óceá-levegőbe, kihagyva az Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey nokba áramlik, így olvadási fázist U.S. Department of the Interior Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations General Information Product 146 

(szublimáció). U.S. Geological Survey Fordította: Hungarian translation by Zsuzsanna Steindl, GWP HU https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle hozzájárulva a víz 
körforgásához. 

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle

