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Obieg wody, od którego zale¿y ¿ycie na Ziemi, trwa od
miliardów lat. Obieg wody w przyrodzie to ruch wody na
i w powierzchni Ziemi oraz nad ni¹. Woda zmienia postaæ
od stanu ciek³ego, poprzez gazowy do sta³ego i na odwrót;
procesy te trwaj¹ nieustannie. Si³¹ napêdow¹ cyklu obiegu
wody jest S³oñce.

Oko³o 96,5% ca³kowitych zasobów wody na Ziemi to
s³one wody oceanów bêd¹ce najwiêkszym Ÿród³em paruj¹cej
wody. Wystêpuj¹ce w oceanach pr¹dy morskie przemiesz-
czaj¹ ogromne masy wody wokó³ Ziemi, co ma istotny
wp³yw na cykl hydrologiczny i kszta³towanie pogody.

Naturalne zmiany w cyklu obiegu wody nie maj¹
wp³ywu na bilans wodny Ziemi, wielkoœæ parowania rów-
na siê wielkoœci opadów. Rozk³ad parowania i opadów
zmienia siê w czasie i przestrzeni. Natê¿enie procesów
zachodz¹cych na Ziemi jest zale¿ne od wielu czynników,
a najwa¿niejszy z nich to szerokoœæ geograficzna. Procesy
w cyklu obiegu wody to: parowanie, kondensacja, opad,
transpiracja, retencjonowanie.

� Parowanie. W procesie parowania woda zmienia
postaæ z ciek³ej na gazow¹ i przechodzi do atmosfery. 70%
powierzchni Ziemi pokrywaj¹ oceany, stwarza to wielkie
mo¿liwoœci parowania. Z parowania wszystkich wód na
Ziemi pochodzi 90% pary wodnej w atmosferze. Atmosfe-
ra jest magazynem wody, która przemieszcza siê wokó³
Ziemi. Woda w atmosferze wystêpuje zawsze. Nawet
przejrzyste powietrze w bezchmurny dzieñ zawiera wodê
w postaci ma³ych, niewidocznych go³ym okiem cz¹ste-
czek. Objêtoœæ wody w atmosferze wynosi ok. 12 900 km3.

� Kondensacja jest procesem odwrotnym do parowania.
W wyniku wznoszenia siê i och³adzania powietrza zawie-
raj¹cego parê wodn¹ powstaj¹ chmury, z których mog¹ siê
tworzyæ opady. Moleku³y wody, ³¹cz¹c siê z drobinami zanie-
czyszczeñ lub kryszta³ków lodu, tworz¹ wiêksze kropelki
i staj¹ siê widoczne — pojawiaj¹ siê chmury.

� Opad. Kropelki wody w chmurach s¹ zbyt ma³e, aby
mog³y spaœæ na Ziemiê w postaci deszczu, ale s¹ dostatecz-
nie du¿e, aby je dostrzec jako chmury. W powietrzu nie-
ustannie przebiega proces parowania i kondensacji wody.
Aby wyst¹pi³ deszcz, najpierw maleñkie cz¹steczki wody
zderzaj¹ siê i ³¹cz¹ ze sob¹, staj¹ siê coraz wiêksze i ciê¿sze,
a¿ w koñcu s¹ na tyle du¿e, ¿e opadaj¹ na ziemiê w postaci
deszczu, œniegu lub gradu. Opady w ró¿nych czêœciach
œwiata ró¿ni¹ siê wielkoœci¹. Bilans parowania nad oceana-
mi jest ujemny, a nad l¹dami dodatni.

� Transpiracja jest szczególnym rodzajem parowania
wody. Woda przechodzi przez roœliny od korzeni do
ma³ych porów na spodniej stronie liœci, tam jest zamienia-
na w parê i uwalniana do atmosfery. Ocenia siê, ¿e ok. 10%
wilgoci dostaje siê do atmosfery dziêki transpiracji.

Woda na l¹dzie

Woda na l¹dzie jest wod¹ s³odk¹ zmagazynowan¹ w l¹do-
lodach, œniegu, lodowcach, rzekach, jeziorach, bagnach
oraz jako wody podziemne.

Lodowce pokrywaj¹ 10–11% powierzchni wszystkich
l¹dów. Prawie 90% lodu na Ziemi znajduje siê na Antar-
ktydzie. Lód narasta³ przez wieki w wyniku opadów œniegu
i niewielkiego parowania. Œrednia gruboœæ lodu zgroma-
dzonego na Grenlandii wynosi ok. 1500 m.

Opad spadaj¹cy na powierzchniê l¹du sp³ywa do rzek,
by rzekami dop³yn¹æ do oceanów. Przewa¿aj¹ca czêœæ
wody w rzekach pochodzi ze sp³ywu powierzchniowego.
W klimacie ch³odniejszym rzeki s¹ zasilane g³ównie przez
topniej¹cy œnieg i lód. Wiosn¹ powoduje to znaczny wzrost
stanów wody. Opady na pó³kuli pó³nocnej koncentruj¹ siê
g³ównie na prze³omie wiosny i lata — od maja do lipca —
i w tym okresie stany wód rzek s¹ podwy¿szone.

Rzeki stanowi¹ g³ówne Ÿród³o zaopatrzenia w wodê, s¹
równie¿ miejscem rekreacji dla ludzi, bywaj¹ jednoczeœnie
przyczyn¹ powodzi. Pozwalaj¹ utrzymaæ odpowiedni po-
ziom wód gruntowych dziêki zjawisku przesi¹kania wody
rzecznej do gruntu. Du¿a czêœæ wody utrzymuje siê i poru-
sza w gruncie. Stanowi ona wa¿ne Ÿród³o zasilania rzek.

Istotne jest utrzymanie dobrej jakoœci wody w rzekach.
Jakoœæ wody zale¿y od tego, jakie dzia³ania prowadzi
cz³owiek na obszarze zlewni rzeki. Iloœæ wody w rzekach
zmienia siê w czasie i przestrzeni w sposób naturalny oraz
za spraw¹ cz³owieka, bo ludzie od tysiêcy lat wykorzystuj¹
wodê.

¯ycie na Ziemi zale¿y w równym stopniu od wód pod-
ziemnych i powierzchniowych. Czêœæ infiltruj¹cych opa-
dów tworzy wody gruntowe. Objêtoœæ wody przemiesz-
czaj¹cej siê w g³¹b zale¿y od zdolnoœci przepuszczaj¹cych
gruntu oraz od jego porowatoœci. Jeœli struktura gruntu
pozwala na wzglêdnie ³atwe przemieszczanie siê wody,
mo¿e ona pokonywaæ znaczne odleg³oœci w ci¹gu kilku
dni. Woda mo¿e równie¿ przesi¹kaæ do g³êbokich warstw
wodonoœnych, sk¹d dopiero po tysi¹cach lat powróci do
œrodowiska. Tak¹ wodê przeznacza siê g³ównie do spo¿y-
cia, produkcji artyku³ów spo¿ywczych, farmaceutycznych
i kosmetyków. Czasem warstwa wodonoœna przecina
powierzchniê gruntu, wówczas woda wyp³ywa w sposób
naturalny na powierzchniê, tworz¹c Ÿród³a.

Wszystkie procesy obiegu wody w przyrodzie s¹ wyni-
kiem interakcji pomiêdzy opadem a sp³ywem powierzch-
niowym. Zaledwie jedna trzecia opadów na l¹dy dociera do
strumieni czy rzek i powraca do oceanów. Pozosta³e dwie
trzecie paruje, transpiruje lub wsi¹ka w grunt. Cz³owiek
wp³ywa na zmianê tych zale¿noœci.

Œwiatowe zasoby wodne

Oko³o 96,5% zasobów to wody s³one magazynowane
w morzach i oceanach. Wody s³odkie w 68% s¹ zmagazyno-
wane w lodach i lodowcach. Pozosta³e 30% wód s³odkich
znajduje siê pod ziemi¹. Powierzchniowe zasoby s³odkiej
wody w rzekach czy jeziorach wynosz¹ ok. 93 000 km3, to
stanowi zaledwie ok. 0,007% ca³kowitych zasobów wod-
nych Ziemi, mimo to rzeki i jeziora s¹ podstawowym
Ÿród³em wody w codziennym ¿yciu cz³owieka.

Opracowano na podstawie http://ga.water.usgs.gov/edu/
watercycle.html, t³umaczenie Ma³gorzata Mierkiewicz, Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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