
MoÌe siÍ wydawaÎ, Ìe kaÌda kropla, która spada z nieba lub 
Ciepło słoneczne 
zapewnia energię, kaÌda szklanka wody jest całkiem nowa, ale tak naprawdÍ 
która napędza cykl ona jest tu od zawsze i stanowi czÍËÎ cyklu hydrologicznego. hydrologiczny. 

SłoÏce 
Pod wpływem słońca 
woda jest odparowy- Sublimacja 
wana z oceanów do Atmosfera 
 postaci pary wodnej. 

Ë
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Kondensacja 
Para wodna unosi się 
na wyższe par�e Opad, który spada 
atmosfery, gdzie powi- Opad atmosferyczny na ląd spływa z ter-
etrze jest enów położonych CyklPary wyżej jako odpływ, 

dostarczając wodę do 
zimniejsze. 

wulkaniczne jezior, rzek 
Para wodna i oceanów. 
skrapla się, Ewapotranspiracja Hydro-
tworząc chmury. Topnienie Odpływ Parowanie Część opadu atmosfery-

cznego wsiąka w glebę  
w procesie infiltracji Ëniegu powierzchniowy 
a jeżeli przeniknie na logiczny odpowiednią 
głębokość, zasila zasoby 
wód podziemnych. Wulkany wytwarzają 

pary wulkaniczne, 
z których formują Odpływ

Woda z jezior
się chmury. Rzeki Mgła i rosa powierzchniowy i rzek może 

przesiąkać do gleby. 

Woda porusza się Prądy powietrza ZwierzÍta pod ziemią przy przemieszczają pomocy chmury wokół kuli grawitacji i ciśnienia. ziemskiej. Przepływ 

Woda gruntowa 
W chmurach powstają PrzesiÉkanie Ewapotranspiracja znajdująca się 
krople wody, które Odpływ płytko pobierana 
następnie spadają na powierzchniowy Oceany jest przez rośliny. 
ziemię w formie 
opadu (deszczu i 
śniegu). Êródła Część wód grunto-

wych przesiąka do 
rzek i jezior a także 
może wypływać na 
powierzchnię W zimnych strefach 

klimatycznych opad Jeziora w formie źródeł. 
gromadzi się w 
formie śniegu, lodu 
i lodowców. Infiltracja 

Rośliny pobierają 
wodę gruntową 
i odparowują, bądź 
ewapotranspirują ją, PrzesiÉkanie Pobieranie z powierzchni liści. Zasilanie wód Śnieg topniejąc przez 

tworzy odpływ, podziemnych roËliny 
który wpływa do 
rzek, oceanów Cześć wód podziem-Przepływ wód podziemnych i wsiąka w glebę. nych przenika 

bardzo głęboko i po-
zostaje tam na długi 
czas. 

Zmagazynowane wody podziemne Cześć pokrywy 
lodowej jest Wody 
bezpośrednio odpa- podziemne wpływają 
rowywana, pomijając Howard Perlman, Gerard Gonthier, Słuzba geologiczna Stanów Zjednoczonych General Information Product 146 do oceanów, U.S. Department of the Interior 
fazę topnienia Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw WyÊywienia i Rolnictwa https://www.usgs.gov/special-topic/

U.S. Geological Survey kontynuując cykl 
Tłumaczenie na jÍzyk polski zostało wykonane przez Magdalena Retman-Rakoczy,  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PaÏstwowy Instytut Badawczy water-science-school/science/water-cycle (sublimacja). hydrologiczny. 
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