
Saulės skleidžiama 
šiluma suteikia ener-
gijos vandens apyta-
kos rato vyksmui. 

Vanduo garuodamas iš 
Saulės šildomų 
vandenynų virsta 
vandens garais. 

Šie nematomi garai
kyla į atmosferą, kur
oras yra vėsesnis. 

Vandens garai 
kondensuojasi į 
debesis. 

Ugnikalnių išskiriami 
dūmai formuoja 
debesis. 

Vėjų nešami debesys 
keliauja aplink Žemę. 

Vandens lašai 
suformuoja debesis 
ir kritulių (lietaus 
ir sniego) pavidalu 
krenta į žemę. 

Šalto klimato 
juostose krituliai 
formuoja sniegą, 
ledą ir ledynus. 

Sniego tirpsmo 
vandenys teka į 
upes ir vandeny-
nus arba susigeria 
į žemę. 

Ledas gali 
neištirpdamas 
išgaruoti tiesiai į 
atmosferą. Tai 
vadinama sublimacija. 

Gali pagalvoti, kad kiekvienas iš dangaus krintantis lietaus lašas, arba 
kiekviena išgerta stiklinÖ vandens, yra visiškai naujas vanduo, ta¼iau iš 

tiesÙ jis visada ¼ia buvo, jis yra vandens apytakos rato dalis. 
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pažemėjimų link 
maitindamas ežerus, 
upes ir vandenynus. UgnikalniÙ Vandens 

dÛmai 
Evapotranspiracija apytakos Garavimas 

Dalis lietaus susigeria Sniego Paviršinis 
į žemę, jeigu prasis-tirpsmo nuotÖkis kverbia pakankamai 
 giliai pamaitinavandenys 
 požeminį vandenį. ratas 

Paviršinis 
nuotÖkis Ežerų ir upių aUpeliai RÛkas ir migl vanduo taip pat 

gali sunktis į žemę. 

Požeminis vanduo GyvÛnai 
juda veikiamas 
gravitacijos ir 
spaudimo. UpÖs 

Evapotranspiracija 
(vandens išgaravimas Augalai įsisavina 

gruntinį vandenį, Geofiltracijos per augalÙ lapus) esantį arti žemės 
Paviršinis paviršiaus. Vandenynai nuotÖkis 

Šaltiniai 
Požeminis vanduo gali 
maitinti ežerus ir 
upes, taip pat į 
paviršių jis gali 
ištrykšti šaltiniais. Ežerai 

×sigÖrimas 
Augalai, įsisavinę 
gruntinį vandenį, 
išgarina jį per savo 
lapus. Šis procesas AugalÙ vadinamas evapotran-Geofiltracijos Úsisavinamas spiracija. Požeminio vanduo vandens pasipildymas 
Dalis požeminio Požeminio vandens tÖkmÖs vandens įsifiltruoja 
labai giliai į žemę ir 
ilgam ten pasilieka. 

Požeminio vandens atsargos 
Požeminis vanduo 
teka į vandenynus ir 

Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey taip palaiko vandens 
U.S. Department of the Interior Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations General Information Product 146 apytakos rato 
U.S. Geological Survey × lietuviÙ kalbÉ išvertÖ GintarÖ BevainienÖ https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle judėjimą. 
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