
±‚²£„ ¢�™ı�Á £„ Ã− ™Ł„⁄„ ⁄„¨ ⁄�Á− ⁄‚Ã„ ¨„£Œ− 
™„ Œ−«„ �ı� ™Ł„⁄„ f„Á„ Ł‚£− ⁄‚Ãf ¨‚¨�Ã−Á Топлина сунца 

даје енергију која ™„™Ł�¢ Œ‚Ł„, £‚⁄ Ã− ‚Œ„ f ™–Ł„‰� ‚£fŁ−⁄ ‚Ł£− � 
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Вода из океана 
деловањем сунца 
испарава у водену 
пару. 
Та невидљива пара 
уздиже се у 
атмосферу где је 
ваздух хладнији. 

Водена пара се 
кондензује у 
облаку. 

Вулкани производе 
пару која прави 
облаке. 

Ваздушне струје 
носе облаке око 
земљине кугле. 

Капи воде се 
формирају у 
облацима, које се 
спуштају на Земљу 
као падавине 
(киша и снег). 

У хладним 
климатским 
крајевима, од 
падавина настају 
снег, лед и 
глечери. 

Снег се може 
отопити, почети 
са отицањем које 
се наставља 
отицањем у реке, 
океане, и у 
земљу. 

Део леда испарава 
директно у ваздух, 
прескачући фазу 
отапања 
(сублимације). 

™f«ı�¢„œ�Ã„ „–¢‚™Ž−‰„ ⁄‚Œ£−Œ›„œ�Ã„ ı−£ � ™Œ−¡ 
Падавине које ¨„£„Ł�Œ− падну на тло отичу 
низбрдо и доводе 

Łfı⁄„Œ™⁄„ воду у језера, реке 
¨„‰„ и океане.¯‚£−Œ� 

�™¨„‰„Ł„Â− �™¨„‰„Ł„Â− Део кише упија се у ‚–„¨„Â− тло путем ™Œ−¡„ ¨‚Ł‰Á�Œ™⁄‚ œ�⁄ıf™ 
инфилтрације и ‚–�œ„Â− дође ли довољно 
дубоко, прихрањује 
подземне воде. 

¨‚Ł‰Á�Œ™⁄‚ Вода из ‚–�œ„Â− језера и река ‰−⁄− ¢„¡ı„ � ‰‚™„ може се 
процедити у тло. 

Вода тече под ²�Ł‚–�Â− земљом због 
гравитације и 
притиска.

Ł‚£‚–‚⁄ 

Подземну воду ‚–�œ„Â− �™¨„‰„Ł„Â− близу површине 
тла упијају биљке.¨‚Ł‰Á�Œ™⁄‚ ‚⁄−„Œ� ‚–�œ„Â− 

�›Ł‚‰� 
Део подземне 
воде процеђује се 
у реке и језера и 
може избити на 
површину у облику 
извора.‚–Ł‚‰− Ã−›−‰„ 

�ŒŽ�ı–‰„œ�Ã„ 
Биљке упијају 
подземну воду 
која потом 
испарава са ‚–�œ„Â− „¨™‚‰¨œ�Ã„ њихових листова.

¨‰�¥‰„Â�Ł„Â−
¨‚£›−¢Œ�¥ Ł‚£„ 

Део подземне воде ª‚⁄ ¨‚£›−¢Œ− Ł‚£− доспева дубоко у 
тло и тамо се дуго 
задржава. 

›„ı�¥− ¨‚£›−¢Œ− Ł‚£− 
Подземна вода 
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