
 

 
 

1 

Atlas Chmur: piętro średnie 

 

Piętro średnie obejmuje wysokości od 2 km do 7 km i zawiera 2 rodzaje chmur. Są 
to Altostratus i Altocumulus, ta pierwsza jest zbudowana zazwyczaj z kropelek 
wody i kryształków lodu, a ta druga tylko z kropelek wody. Pierwszy człon nazwy 
określa właśnie przynależność do tego piętra. Jak sama nazwa wskazuje, ten 
pierwszy rodzaj chmur przybiera postać warstwową, a drugi kłębiastą. Dokładnie 
obserwując chmury piętra średniego można opracować prognozę pogody. Mogą 
także posłużyć jako wskaźnik kierunku wiatru (zwłaszcza Altocumulus) na 
wysokościach od 2 km do 7 km. Do tego piętra należy najmniej rodzajów chmur, bo 
zaledwie 2, jednakże każde piętro ma tyle samo możliwości kodowania 
zachmurzenia według klucza  Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej 
(IMO)-9. Z owych chmur nie występują opady dosięgające ziemi. Nierzadko się 
zdarza, że występują razem tworząc chaotyczne formy. 
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Altostratus (As) 
Chmura Altostratus przyjmuje postać szarawej, czasem bardziej ciemnej zasłony 
czy też warstwy. Zazwyczaj zajmuje przeważający obszar nieba. Jest to chmura 
związana także z frontem ciepłym lub okluzją, tak więc widząc ją, gdy zauważymy 
jej pociemnianie i obniżanie podstawy, możemy spodziewać się niebawem 
deszczu. W zasadzie są tylko dwie odmiany tego rodzaju chmury, w zależności czy 
przepuszcza światło słoneczne, czy też nie. Owa chmura ma także swoją odmianę. 
Jest to undulatus, a stosuje się go, gdy Altostratus jest pofalowany. 

 

Altostratus Translucidus (As Tran) 

 

Ta odmiana chmury Altostratus określa ją jako przepuszczające promienie 
słoneczne (lub księżyc) w przeważającej jej części. Jeśli zasłoni słońce, będzie ono 
nadal widoczne, jednak jak przez matowe szkło. Niekiedy możliwe są zjawiska 
optyczne typu wieniec lub iryzacja. Kiedy pojawi się na niebie, to należy uważnie ją 
obserwować, bowiem może być dobrym wskaźnikiem do prognozy pogody. Jej 
obniżanie podstawy i pogrubianie, czyli przekształcenie do niżej omawianej 
chmury może sugerować, że zbliża się front ciepły, a więc opady deszczu. 

 

 



 

 
 

3 

Altostratus Opacus (As Op) 

 
Zasadnicza różnica między Altostratusem opacusem, a Altostratusem 
translucidusem leży w kwestii grubości, a więc przepuszczalności światła 
słonecznego lub związane z księżycem. Przez tą pierwszą na większej części nie 
przenikają promienie słoneczne. Dalsze pogrubianie tej chmury prowadzi ją do 
Nimbostratusa, a więc opadów, choć z samej chmury Altostratus opad może także 
docierać do ziemi. Żeby rozróżnić te dwie chmury, należy obserwować opady. Jeśli 
są one bardzo lekkie, to mamy do czynienia z Altostratusem opacus, a jeśli są już 
wyraźniejsze, to jest to Nimbostratus.  

Ciekawe jest kodowanie obu chmur. W zasadzie obie te chmury podlegają pod ten 
sam kod, czyli Cm2, pomimo tego, że Nimbostratus jest chmura piętra niskiego. 
Patrząc na mapy synoptyczne, możemy jednak rozróżnić i tak te chmury, znów 
patrząc na intensywność opadów na mapie. Z kolei, gdy podstawa tej chmury 
zwiększa swoją wysokość, a sama chmura staje się cieńsza, to możemy 
spodziewać się stopniowej poprawy pogody. 
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Altocumulus (Ac) 
Altocumulus przybiera z pewnością bardziej różnorodne formy od Altostratusa. 
Trudniejsze staje się także jej odróżnianie od innych, podobnych chmur. O 
zmienność tej chmury może świadczyć nawet klasyfikacja zachmurzenia Cm9, 
która nie określa gatunków, ani odmian, ale chaotyczny wygląd. Altocumulus może 
powstać na wskutek konwekcji na średnich wysokościach, turbulencji, czy też z 
rozpadu innych chmur. Ma on mnóstwo gatunków i odmian, tak więc 
sklasyfikowanie chmury razem z nimi może być czasem kłopotliwe. Również 
należy prowadzić dłuższą obserwacje by prawidłowo rozpoznać chmurę. 

 

Altocumulus Stratiformis (Ac Stra) 

Altocumulus stratiformis przyjmuje postać ławicy chmur, najczęściej z przerwami 
między każdą. Zazwyczaj przesłania całe niebo. Czasem razem z tym gatunkiem 
Altocumulusa występuje Altostratus, a rzadziej Nimbostratus. Między ławicami 
niekiedy występuje znaczna przerwa. Do tego gatunku często przypisywane są 
odmiany translucidus i opacus, a także perlucidus, radiatus, duplicatus, undulatus i 
wreszcie lacunosus. Pierwsze dwa opisują jak wcześniej wspomniano, 
przepuszczalność promieni słonecznych lub księżyca. Perlucidus określa ławicę 
chmur z przerwami między każdym „barankiem”. Radiatus z kolei mówi nam, że 
chmura Altocumulus jest uporządkowana w równoległe linie proste. Duplicatus 
opisuje chmurę występującą na wielu poziomach, np. Altocumulus stratiformis na 
wysokości około 3 km i Altocumulus stratiformis na poziomie 5 km. Wtedy 
mówimy o Altocumulus stratiformis duplicatus. Człon undulatus przypisuje się 
pofalowanym chmurom Altocumulus. Ostatnia odmiana jest bardzo osobliwa, 
bowiem określa Altocumulusa jako przypominającego plaster miodu. 
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Altocumulus Castellanus (Ac Cas) 

Pojawienie się tej chmury świadczy o występowaniu konwekcji, a więc 
niestabilności w atmosferze. Tak więc widząc Altocumulusa castellanusa możemy 
spodziewać się burz lub opadów deszczu o charakterze konwekcyjnym, a więc 
przelotnym i intensywnym. Generalnie formacje tych chmur mają kształt baszt czy 
też wieżyczek. Gdy konwekcja jest dość silna, to mogą łączyć się w chmury 
Cumulus. Nie można jednak dość precyzyjnie określić czasu nadejścia ewentualnej 
burzy. Niekiedy pas Altocumulusów castellanus przemieszcza się zaledwie 
kilkadziesiąt kilometrów od czoła burzowego. Wtedy zazwyczaj mają one jedną 
podstawę przypominając fortyfikacje. Z kolei innym razem mogą powstawać 
znacznie dalej od burzy (ponad 100 km), po prostu w niestabilnej masie powietrza. 
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Altocumulus Lenticularis (Ac Len) 

 
Jest to chyba najbardziej rzadka chmura Altocumulus. Również jej kształt jest 
bardzo osobliwy, bowiem może przybierać formy statków powietrznych czy też 
stosów talerzy. Inaczej jest zwana jako chmura soczewkowata. Zazwyczaj 
powstaje podczas występowania wiatru fenowego (np. halny), tak więc jego 
występowanie jest uzależnione od bliskości gór. W odróżnieniu od Stratocumulus 
lenticularis, Altocumulus jest oczywiście położony wyżej. W dodatku ta druga 
chmura częściej ma większą rozciągłość w pionie. Ten gatunek ma jedną odmianę. 
Jest nim duplicatus, bowiem  ta chmura czasem przybiera formę stosów. Ów stos 
to jeden Altocumulus lenticulatis nad drugim. 

Altocumulus Cumulogenitus (Ac Cugen) 
Ta chmura powstaje identycznie jak Stratocumulus cumulogenitus, czyli poprzez 
inwersję termiczną, zablokowanie rozrostu pionowego i w następstwie 
rozchodzenie się na boki tworu chmurowego, już w postaci ławic chmur 
Stratocumulus lub Altocumulus. By odróżnić która to chmura, należy określić 
wysokość. Jeśli należy do piętra średniego, jest to Altocumulus. Nie jest to dość 
trudne, gdyż jest to dość łatwo określi wysokość chmury kłębiastej (patrz Cumulus 
mediocris i congestus). 

 

 



 

 
 

7 

Altocumulus Floccus (Ac Flo) 

 
Podobnie jak Altocumulus castellanus, występowanie tej chmury mówi nam, że 
mamy do czynienia z niestabilnym powietrzem. Tak więc, Altocumulus floccus 
świadczy o możliwości wystąpienia burz lub opadów konwekcyjnych. Podobnie jak 
Altocumulus stratiformis pojawia się w kilku odmianach. Są to duplicatus, 
translicudis, opacus. 
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Klasyfikacja Zachmurzenia Piętra 
Średniego 
CM1-Altosrratus translucidus 

 

CM2-Altostratus opacus lub Nimbostratus 

 

CM3-Altocumulus stratiformis translucidus na jednym poziomie 

 

CM4-Altocumulus lenticularis 

 

CM5-Altocumulus stratiformis opacus lub translucidus stopniowo zasłaniające 
nieboskłon 

 

CM6-Altocumulus cumulogenitus 

 

CM7-Altocumulus stratiformis duplicatus lub Altocumulus razem z Altostratusem 
lub Nimbostratusem 

 

CM8-Altocumulus castellanus lub Altocumulus floccus 

 

CM9-Altocumulus przybierający chaotyczne formy 

 

 

Źródła zdjęć: wikipedia, celin-web.com 
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kopiowanie niniejszego opracowania bez zgody Meteo Centrum. 


