
 

O κύκλος του νερού είναι η συνεχής ανακύκλωση του νερού της Γης μέσα στην 
ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ και στην ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.   

Το συνεχές της κυκλικής διαδικασίας  επιτυγχάνεται εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς φυσική κατάσταση, από τη στερεά μορφή των 
πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λιμνών και της θάλασσας και την αέρια κατάσταση 
των υδρατμών. 

 

 Η θέρμανση του εδάφους και οι άνεμοι στην επιφάνεια της γης έχουν σα συνέπεια το να 
εξατμίζονται τα νερά της και να μαζεύονται ως υδρατμοί δημιουργώντας τα σύννεφα. Οι 
υδρατμοί συμπυκνώνονται, υγροποιούνται και  στη συνέχεια πέφτουν ως βροχή ή και με 
άλλες μορφές, εμπλουτίζοντας έτσι τις αποθήκες νερού της γης,  είτε είναι αυτές 
επιφανειακές, όπως οι θάλασσες και οι λίμνες, είτε είναι υπόγειες. 

Τον κύκλο του νερού τον κινεί ο ΗΛΙΟΣ. Θερμαίνει το νερό των ωκεανών το οποίο εν μέρει 
εξατμίζεται και ανυψώνεται στον αέρα ως ΥΔΡΑΤΜΟΣ. Νερό εξατμίζεται ακόμα από τις 
λίμνες, τα ποτάμια και το έδαφος. Η διαπνοή των φυτών είναι μια ακόμη λειτουργία που 
αποδίδει υδρατμούς στην ατμόσφαιρα. 

Μια μικρή ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα προέρχεται από την εξάχνωση, μέσω της 
οποίας μόρια από πάγους και χιόνια μετατρέπονται απευθείας σε υδρατμούς χωρίς να 
περάσουν από την υγρή μορφή. 

Ανοδικά ρεύματα αέρα ανεβάζουν τους υδρατμούς στα ανώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας, όπου οι χαμηλότερες πιέσεις που επικρατούν εκεί έχουν αποτέλεσμα τη 
μείωση της θερμοκρασίας. Επειδή όμως σε χαμηλή θερμοκρασία ο αέρας δεν μπορεί πια 
να συγκρατεί όλη τη μάζα των υδρατμών, ένα μέρος τους συμπυκνώνεται και σχηματίζει τα 
ΣΥΝΝΕΦΑ.  



 

Τα ρεύματα του αέρα κινούν τα σύννεφα γύρω απ’ την υδρόγειο. Παράλληλα τα σταγονίδια 
νερού που σχηματίζουν τα σύννεφα συγκρούονται και μεγαλώνουν, και τελικά πέφτουν απ’ 
τον ουρανό ως κατακρημνίσματα, η συχνότερη μορφή των οποίων είναι η ΒΡΟΧΗ . Μια 
άλλη μορφή κατακρημνίσματος είναι το χιόνι, το οποίο όταν συσσωρεύεται σχηματίζει 
πάγους και παγετώνες. Σε σχετικά θερμότερα κλίματα, όταν έρχεται η άνοιξη, το χιόνι 
λιώνει και το ξεπαγωμένο νερό ρέει, σχηματίζοντας την απορροή από λιώσιμο του χιονιού. 
Η μεγαλύτερη ποσότητα κατακρημνισμάτων πέφτει απευθείας στους ωκεανούς. 

Από την ποσότητα που πέφτει στη στεριά, ένα σημαντικό μέρος καταλήγει και πάλι στους 
ωκεανούς ρέοντας υπό την επίδραση της βαρύτητας, ως επιφανειακή απορροή. Η 
μεγαλύτερη ποσότητα της επιφανειακής απορροής μεταφέρεται στους ωκεανούς από τα 
ποτάμια, με τη μορφή ροής σε υδατορεύματα. Η επιφανειακή απορροή μπορεί ακόμη να 
καταλήξει στις λίμνες, που αποτελούν, μαζί με τους ποταμούς, τις κυριότερες αποθήκες 
γλυκού νερού. 

Ωστόσο, το νερό των κατακρημνισμάτων δεν ρέει αποκλειστικά μέσα στους ποταμούς.  

Κάποιες ποσότητες διαπερνούν το έδαφος με τη λειτουργία της διήθησης και σχηματίζουν 
το υπόγειο νερό. Μέρος του νερού αυτού μπορεί να ξαναβρεί το δρόμο του προς τα 
επιφανειακά υδάτινα σώματα (και τους ωκεανούς) ως εκφόρτιση υπόγειου νερού. Όταν 
βρίσκει διόδους προς της επιφάνεια της γης εμφανίζεται με τη μορφή πηγών. Ένα άλλο 
μέρος του υπόγειου νερού πηγαίνει βαθύτερα και εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς, 
οι οποίοι μπορούν να αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες νερού για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Ακόμα και το νερό αυτό όμως συνεχίζει να κινείται και με τη πάροδο του 
χρόνου μέρος του ξαναμπαίνει στους ωκεανούς όπου ο κύκλος του νερού  «κλείνει»  ... και 
"ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ". 


