Yumak bulutlar
(Sirrokümülüs)
Cirrocumulus, Cc

Saçak bulutlar
(Sirrüs)
Cirrus, Ci

Tül bulutlar

(Sirostratüs)
Cirrostratus, Cs

Bulut
atlası
Kara bulutlar

Üst Katman bulutlar

(Altokümülüs)
Altocumulus, Ac

Küme bulutlar
(Kümülüs)
Cumulus, Cu

Boran bulutlar

(Kümülonimbus)
Cumulonimbus, Cb

(Altostratüs)
Altostratus, As

Yığın bulutlar

(Stratokümülüs)
Stratocumulus, Sc

Kilde: www.victoriaweather.ca
http://asd-www.larc.nasa.gov/SCOOL

Katman bulutlar
(Stratüs)
Stratus, St

Kara bulutlar

(Nimbüstratus)
Nimbostratus, Ns

Bulut atlası
Gökyüzündeki bulutları izlemekle birlikte kendimize bu soruları sormamız faydalı olacaktır:
•
•
•

Yüksek
hız
5–8 km

Orta
hız
2–5 km

Düşük
hız
<2 km

Düşük
hız
<2 km

Bulutların yükseklik sevyesi nedir; yüksekmi, ortamı yoksa alçakmı?
Bulutlar şekli nedir; şekilsizmi, parçalımı yoksa farklı şekillerdemi?
Yağmur, kar, çiseleyen yağmur veya dolu yağıyormu, yoksa yağış olmak üzeremi?
Kabarcık bulutlar
veya parçalanmış
küçük bulutlar

Şekilli bulutlar

Düz ve belirgin
özellikleri olmayan
bulutlar

Yumak bulutlar
(Sirrokümülüs)
Cirrocumulus, Cc

Saçak bulutlar
(Sirrüs)
Cirrus, Ci

Tül bulutlar
(Sirostratüs)
Cirrostratus, Cs

Sıra dışı. İnce, beyaz,
güneşte açıkça görülebilir.
Minik toplara benzer. Sık
sık Ci ile birlikte görülür.

Çok beyaz, tek. İnce, lif,
iplik, saç veya balık kılçığına
benzer. Kayağa benzediği için
«kayak bulutu» diyede
adlandırılır.

İnce, düz, beyaz. Neredeyse
beyaz bir peçe gibi. Tüm
gökyüzünü kapsar. Güneş açıkça
görülebilir. Bazen güneş veya
ayın çevresinde bir halka.
Yağışa sebep olabilir.

Kara bulutlar
(Altokümülüs)
Altocumulus, Ac

Üst Katman bulutlar
(Altostratüs)
Altostratus, As

Kırık katmanlar, parçalı
veya dilimlenmiş toplar
halinde. Genellikle dağınık.
Beyaz ve gri bulutlar.
Yağışa getirmez.

Düz bulutlar, Cs´den daha
kalın. Güneş diski neredeyse
görünmez. Değişen gri veya
mavimsi bulutlar. Güneş veya
ayın çevresinde halka
oluşturmaz. Yağış getirmez.

Küme bulutlar
(Kümülüs)
Cumulus, Cu

Yığın bulutlar
(Stratokümülüs)
Stratocumulus, Sc

Katman bulutlar
(Stratüs)
Stratus, St

Pamuğa yada karnıbahara
benzer toplu bulutlar.
Genellikle zivri şekiller.
Bazen bir çizgi üzerinde.
Güneş ışığında açık beyaz
bulutlar.

Yaygın. Genellikle tüm
gökyüzünü kaplar. Bazen çok
düz bulutlar, yuvarlanan bulut
topları gibi. Kara bultu
parçaları.

Şekilsiz bulutlar. Güneş
belirsiz. Gri, açık gri bulut
katmanı. Bazen çizeleyen
yağmur. Yüksekte sis gibi
algılanabilir.

Boran bulutlar
(Kümülonimbus)
Cumulonimbus, Cb

Genellikle
Büyük ve karanlık bir Cu. Sık
yağışlı
sık yağış, gök gürültüsü ve
dolu beraberinde. Tepesi bir
örsü andırır.
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Kara bulutlar
(Nimbüstratus)
Nimbostratus, Ns
Kalın, koyu gri yağmur bulutu.
Biçimsiz peçe. Güneş
görünmez. Sık sık ve uzunca
yağmur yağar.

