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Vandet i naturen er i stadig cirkulation.Vandets kredsløb er en vedvarende proces der
drives af solenergien og tyngdekraften. Der sker fordampning fra hav-, sø- og landområ-
der.Vanddampene transporteres med vinden, og når de meteorologiske forhold betinger
det, fortættes de og falder som regn eller sne. Nedbør, der falder over landområder,
trænger ned i de øvre jordlag eller strømmer overfladisk af.Vandmængderne i de øvre
jordlag fordamper dels direkte fra jordoverfladen og dels fra planterne eller synker ned
og danner grundvand. Alt efter geologi og terræn vil en del af grundvandet nå underjor-
disk frem til havet, men langt den største del vil komme frem som kilder i jordoverfla-
den eller i bunden af søer og vandløb, og gennem vandløb føres til havet. En del oppum-
pes til vandindvinding. Grundvandets bevægelse gennem jordlagene foregår normalt
meget langsomt.
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