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Atlas chmur: piętro niskie 

 

Chmury to bez wątpienia jeden z głównych czynników pogodowych. Towarzyszą 
nam przez całe życie: to od nich zależy m.in. udany pobyt na wakacjach czy 
samopoczucie. Również czasem przybierają bardzo fotogeniczne, wręcz 
zapierające dech w piersiach formy. Dla przeciętnego człowieka trudno by było 
sklasyfikować te często krótkotrwałe twory w jeden, stały spis rodzajów. Po wielu 
próbach i ich udoskonaleniach w końcu udało się sporządzić powszechny spis 
rodzajów chmur. Bez wątpienia prekursorem w klasyfikacji chmur był brytyjski 
farmaceuta i meteorolog amator Luke Howard. Nadał on nazwy z języka 
łacińskiego określające m.in. wygląd chmur. W 1802 r. w Londynie przestawił on 
publicznie własną klasyfikacje. Po udoskonaleniach jego prac, liczbę rodzajów 
chmur przyjęto jako 10. Wchodzą one w skład pięter, które określają wysokość 
chmury. Jest to piętro niskie, średnie oraz wysokie. Dla chmur niskich dodatkowo 
odróżnia się chmury z cechami budowy pionowej, czyli konwekcyjne. Często 
osiągają rozciągłość pionową nawet na kilka pięter. Rodzaje chmur mają także 
rozwinięcie w postaci gatunków. Z kolei gatunki można jeszcze podzielić na 
odmiany. 
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Piętra są rzecz jasna określone danymi wartościami wysokości. Tak więc, w piętrze 
niskim znajdują się chmury o podstawie na wysokości od 0 m do 2 000 m.  Rzecz 
się komplikuje przy piętrze średnim i wysokim, ponieważ one czasem nachodzą na 
siebie. Te pierwsze określa przestrzeń od 2 000 m do 7000 m, za to te drugie od 5 
000 m do 13 000 m. Od razu nasuwa się pytanie jak odróżnić chmury na wysokości 
od 5 000 m do 7 000 m-czy należą do piętra średniego, czy też do wysokiego. Otóż, 
każde piętro ma określone chmury, które nie występują w żadnym innym piętrze. W 
wysokim są to chmury zawierające tylko kryształy lodu, a średnie i kryształy lodu, i 
kropelki wody. Z piętra wysokiego dosyć łatwo rozpoznać chmury, są to cirrus 
(bardzo łatwe do odróżnienia) w postaci pasemek czy haczyków, włókien; trochę 
trudniej jest z chmurą cirrostratus i cirrocumulus, gdyż są jakby odzwierciedleniem 
chmur na piętrze średnim-altocumulus oraz altostratus, gdyż maja niemal 
identyczne formy. Odróżnienie chmur altostratus i cirrostratus nie jest jeszcze 
bardzo trudne, choć obie mają formę pewnego rodzaju zasłony, warstwy. 
Cirrostratus jest jakby delikatniejszy, często słońce bez trudu się przez niego 
przedziera oraz nierzadko daje zjawiska optyczne, które opiszemy innym razem. W 
środku dnia ma barwę na ogół białą, dopiero przy zachodzie słońca tak jak inne 
chmury przybierają inna barwę. Altostratus jest grubszą chmurą, a także jest raczej 
szarawa niż biała. Nie występują na niej zjawiska optyczne, jak halo czy słońce 
poboczne. Nawet nie będąc wyuczonym meteorologiem, można zobaczyć różnicę 
w samej wysokości. I właśnie tylko ta różnica wysokości różni wizualnie inną parę 
chmur-altocumulus i cirrocumulus, ale tylko wtedy gdy ta druga chmura przyjmuję 
formę ławicy chmur. W innym przypadku jest dużo łatwiej ją rozróżnić. 

 

Dziś jednak zajmiemy się najniższym piętrem. W jej skład wchodzi 5 rodzajów 
chmur i są to: Cumulus, Stratocumulus, Nimbostratus, Stratus i Cumulonimbus. 
Trzy ostatnie bardzo często dają opady deszczu lub śniegu czy krupy śnieżnej (w 
przypadku Cumulonimbusa także gradu). Stratocumulus nigdy nie daje opadów, a 
Cumulus bardzo rzadko i tylko wtedy, gdy jest rozbudowany w pionie (Cumulus 
congestus). Istnieją przypadki, że te chmury się mieszają, np, Cumulonimbus 
wbudowany w Nimbostratus, lub Cumulus przecinający warstwę Stratocumulus 
stratiformis, czy też najczęstsze wymieszanie-stratus wraz z nimbostratusem (ta 
pierwsza chmura znajduje się pod tą drugą). Ten ostatni zestaw jest jednak w 
wielu przypadkach problematyczny. Otóż czasem nie da się określić wizualnie czy 
nad Stratusem występuje Nimbostratus, gdyż może on całkowicie go zakryć, 
zwłaszcza uwzględniając podobieństwo tych chmur. Można jednak rozwiązać go 
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poprzez ustalenie charakteru opadu. Wydawałoby się, że gdy dwie chmury są 
jednocześnie nad naszymi głowami, to nie sposób rozeznać się z której pada. 
Różnica tych chmur w dużej mierze polega na tym, że ze Stratusa zazwyczaj pada 
jedynie mżawka, rzadziej opad o umiarkowanej intensywności. Także występują 
tendencje do przerw w opadach. Za to Nimbostratus daje ciągłe opady 
umiarkowane i rzadko wzrastają one do silnych czy słabszych. Koniec opadu 
charakterystycznego dla nimbostratusa można przyjąć za oddalenie się tej chmury 
i występowanie tylko stratusa. 

 

Cumulus (Cu) 
Jest to chmura, której gatunki przemieniają się etapami w bardzo widoczny i 
fotogeniczny sposób. Cumulus powstaje poprzez prądy wstępujące, czyli 
wznoszenie się ciepłego powietrza (konwekcja). Ten proces najczęściej powstaje 
w gorące, słoneczne dni, a a więc w półroczu ciepłym. Promieniowanie słoneczne 
wówczas nagrzewa powierzchnię i staje się ona cieplejsza niż otoczenie. Jak 
wiadomo powietrze, które jest cieplejsze, jest lżejsze od zimniejszego. Tak więc, po 
pewnym czasie nagrzania, grunt oddaje ciepło do znajdującego się w pobliżu 
powietrza. Tworzą się gorętsze od otoczenia „bańki” powietrza i zaczynają się 
unosić. Mają one zazwyczaj kilkadziesiąt lub kilkaset metrów długości.  Należy też 
zaznaczyć, że powietrze gdy się schładza, to jest w stanie pomieścić coraz mniej 
wody. Po jakimś czasie wznoszenia się, „bańki” zaczynają się oziębiać, przez dużo 
chłodniejsze otoczenie. Po kilkuset metrach woda musi gdzieś uciec, bo trochę 
schłodzone pakiety powietrza nie są w stanie unieść poprzedniej ilości wody, tak 
więc rozpoczyna się proces kondensacji. W tym momencie powstaje chmura, a 
poziom kondensacji oznacza podstawę tej chmury. W tym momencie mamy do 
czynienia z chmurą Cumulus fractus. Obserwacja tego rodzaju chmur może nam 
wiele powiedzieć w kwestii nadchodzącej pogody. Jeśli nie rozwijają się w pionie, 
to czeka nas ładna pogoda. Za to gdy rozrastają się dość mocno i gwałtownie, 
możemy mieć do czynienia z burzą w najbliższym czasie. 
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Cumulus fractus (Cu fra) 

 
Ten gatunek chmury Cumulus to niewykształcone strzępy skondensowanej pary 
wodnej. Nie mają wyraźnej podstawy, ani żadnych zaokrąglonych kształtów. 
Czasem są chaotycznie gnane przez wiatr szybko zmieniające formy-bez dalszej 
rozbudowy pionowej występują zazwyczaj w półroczu chłodnym podczas 
słonecznej pogody. Jeśli są jedynymi chmurami na niebie i się nie rozwijają w 
pionie, to możemy spodziewać się pięknej pogody w najbliższym czasie. 

Cumulus humilis (Cu hum) 

 

Chmura często jest nazywana chmurą pięknej pogody, podobnie jak Cumulus 
fractus. W odróżnieniu jednak jest bardziej jednolita, ma wyraźną podstawę.  
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Ma również kształt kopuły, jest także szersza niż wyższa. Przemiana Cumulusa 
fractusa w Cumulusa humilisa następuję dość szybko (w porównaniu do przemian 
później przedstawionych form). Często pojawiają się w czasie wyżowej pogody, 
gdy konwekcja nie jest dość silna, aby się przebić na większe wysokości. 

 

Gdy jednak energia konwekcyjna jest duża, gorące bańki nagrzanego powietrza 
dalej się unoszą zostawiając za sobą parę wodną, tak więc chmura dalej się 
rozbudowuje. Także występuje rozbudowa pozioma chmury, uwidaczniają się 
nieduże wypukłości, które zaczynają przypominać kształty kalafiora. Jeśli 
wysokość wierzchołków chmury zaczną sięgać około 2 km, możemy mówić o 
Cumulusie mediocris. 

 

Cumulus mediocris (Cu med) 

 

Wizualnie jest mniej więcej tak samo wysoki jak szeroki, posiada bardziej wypukłe 
kształty niż Cumulus humilis, a także jest już widocznie wypiętrzona. Potrafi 
również generować bardzo rzadko słabe opady deszczu lub śniegu. Występuje 
również odmiana tej chmury-Cumulus mediocris radiatus (Cu med rad). Człon 
„radiatus” określa chmury ułożone równolegle w rzędzie. Tę odmianę można 
przypisać każdemu gatunkowi cumulusa, ale najczęściej pojawia się w przypadku 
Cumulus mediocris. 
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Cumulus congestus (Cu con) 

 

Gdy energia konwekcyjna jest dość spora, to chmura dalej się rozbudowuje w 
pionie. Jeśli staje się już znacznie wyższa niż szersza, to jest to Cumulus 
congestus. Jej wysokość może wynosić nawet do 6 km, a więc sięga piętra 
wysokiego. Cumulus congestus cechuje się już wyraźnymi kalafiorowatymi 
kształtami i wypukłościami. Czasem gdy są węższe, wyglądają niemal jak wieże 
czy nawet iglice wieżowców. Generują czasami słabe lub umiarkowane opady 
deszczu lub śniegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 

Cumulonimbus (Cb) 
Cumulonimbus to najbardziej efektowna chmura, która zawiera często chmury 
towarzyszące, a także zjawiska szczególne. Jest to również jedyny rodzaj chmury, 
który jest w stanie generować wyładowania atmosferyczne. To właśnie niemal 
tylko z niej powstają tornada (obserwowano już je z Cumulus congestus). 
Powstanie Cumulonimbusa jest ściśle uzależnione z rozwojem Cumulusów. 
Zasadniczo ten rodzaj chmury nie powstaje inaczej, jak poprzez pionową 
rozbudowę chmur kłębiastych   Cumulus, zainicjowaną przez zjawisko konwekcji. 

 

Cumulonimbus calvus (Cb cal) 

 

Powstaje wtedy, kiedy energia konwekcyjna jest na tyle silna, żeby cały czas masy 
nagrzanego wcześniej powietrza unosiły się (czyli cały czas muszą być cieplejsze 
niż otoczenie). Jest znacznie grubsza i bardziej masywna niż jego poprzednik-
Cumulus congestus. Również ma wiekszą wysokość, a jego górne partie zaczynają 
tracić charakterystyczne zarysy i kształty chmur kłębiastych. Osiągają wysokości 
nawet do 13 km. Generują intensywne, przelotne opady deszczu, śniegu, krupy 
śnieżnej oraz czasami gradu. 
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Cumulonimbus capillatus (Cb cap) 

 

Jest to najpotężniejsza i najniebezpieczniejsza ze wszystkich chmur. Jest 
ostatnim stadium rozbudowy pionowej chmur kłębiastych. Gdy wcześniej opisane 
pakiety rozgrzanego powietrza napotykają inwersję termiczną (wzrost temperatury 
wraz z wysokością), która zawsze występuje na wysokości około kilkunastu 
kilometrów (zależnie od szerokości geograficznej) chmura nie jest w stanie dalej 
się rozwijać w pionie. Moment zakończenie rozbudowy pionowej to inaczej punkt 
przecięcia się izotermy otoczenia i izotermy unoszącego się powietrza. Od tej 
chwili górne części chmur, wcześniej kalafiorowate zamieniają się w postać 
pierzastą (cirrostratus). Wszystko to za sprawą zamiany kropel wody w kryształki 
lodu. Oczywiście cały czas występują prądy konwekcyjne, ale rozchodzą się one na 
boki. Konsekwencją tego jest powstanie kowadła burzowego. Owe kowadło może 
mieć ogromne rozmiary, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z układem burzowym 
MCS. Wtedy powierzchnia kowadło może być porównywalna do powierzchni kilku 
województw, a w szczególnych przypadkach powierzchni mniejszych państw jak 
Czechy czy Węgry. To ukazuje potęgę tej chmury. 
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Cumulonimbus capillatus ma mnóstwo zjawisk towarzyszących i chmur 
przybocznych, które niekiedy są równie piękne jak sama chmura. Są one bardzo 
charakterystyczne, a także można wiele z nich „wyczytać”. Warto zatem je 
przedstawić: 

Arcus 

 
Inaczej zwany wał szkwałowy (lub chmura szelfowa). Znajduję się na przodzie 
burzy, jest to swoiste czoło burzowe, które rozdziela zimną i ciepłą masę 
powietrza. Przy przejściu tej chmury towarzyszy porywisty wiatr, tak więc gdy 
widzimy wał szkwałowy na otwartej przestrzeni powinniśmy zadbać o 
bezpieczeństwo zapewniając sobie schronienie, gdyż prędkości wiatru mogą 
sięgać ponad 100 km/h. 
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Mammatus 

 

Wypukłości, które znajdują się zazwyczaj na kowadle chmury burzowej. Mają 
kształt wymion, a ich mechanizm powstawania nie jest do końca jasny. Być może 
są to bąble chłodniejszego powietrza. Występują przed nadejściem burzy lub po. 

 

Overshooting Top 
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Ta chmura ma kształt kopuły, która wystaje ponad kowadło Cumulonimbusa. 
Powstaje dzięki bardzo silnym prądom pionowym w chmurze burzowej, które 
wybijają się ponad poziom, który wcześniej omawiane pakiety powietrza nie 
zdołały się przebić (przez inwersję termiczną). Overshooting top jest także oznaką 
superkomórki burzowej. Występowanie tego zjawiska towarzyszącego może 
mówić nam, że burza może być na prawdę gwałtowna. 

 

Chmura stropowa 

 
Jest to niska formacja chmurowa o kształcie spodka. Znajduję się poniżej 
podstawy innych chmur. To właśnie z niej powstają najsilniejsze tornada, tak więc 
widząc ją należy być ostrożnym i obserwować niebo. Zazwyczaj blisko niej nie 
występują opady. 
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Pileus 

 

Jest to spłaszczona, rozmazana forma chmur składająca się z kryształów lodu. 

Incus 
Kowadło burzowe, jest to górna część chmury Cumulonimbus capillatus. 

 

Stratocumulus (Sc) 
Stratocumulus to najcześciej pojawiająca się chmura na Ziemi. W wyglądzie jest 
bardzo podobna do cumulusa humilis, co opisuje już jej nazwa. Jest to chmura 
wartswowo (łac. strato) kębiasta (łac. cumulus). Bardzo rzadko generuje opady, a 
jeśli już to najczęsciej opady nie sięgeją ziemi. Owa chmura może przybierać forme 
pojedynczych obłoków lub całych ławic. Może występować samotnie lub razem z 
innymi chmurami, na przykład z deszczowymi Nimbostratusami czy burzowymi 
Cumulonimbusami. Ich obecność najczęściej może wskazywać, że pogoda nie 
zmieni się lub tylko nieznacznie w ciągu najbliższego czasu. Stratocumulus 
posiada też odmiany chmur. Są to duplicatus, czyli występowanie chmury na 
różnych wysokościach, czy undulatus, czyli pofalowanie ławicy chmur. Osobliwą 
odmianą jest także lacunosus, czyli ławica chmur w kształcie plastra od miodu. 
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Pozostałe to perlucidus, czyli gdy człony chmur są wyraźnie porozdzielane i 
opacus, kiedy Stratocumulus nie przepuszcza światła słonecznego. 

 

Stratocumulus cumulogenitus (Sc cugen) 

 

Ta chmura powstaje, gdy Cumulus congestus lub Cumulus mediocris podczas 
konwekcji napotyka na inwersje termiczną. Normalnie temperatura wraz ze 
wzrostem wysokości maleje, jednak podczas inwersji rośnie. Blokuje ona 
możliwość dalszego rozrostu pionowego chmur konwekcyjnych. Następnie chmury 
rozchodzą się poziomo i mogą tworzyć rozległą powierzchnie chmurową. Ponadto 
kalafiorowate kształty wcześniejszych chmur Cumulus zaczynają zanikać. 
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Stratocumulus stratiformis (Sc str) 

 

Jest to swego rodzaju ławica chmur Stratocumulus, która może przyjąć duże 
rozmiary. Może rozciągać się na wiele województw. Widać między nimi prześwity, 
niekiedy większe lub mniejsze. Nigdy nie spada z nich opad. 

Stratocumulus castellanus (Sc cas) 

 

Ta odmiana Stratocumulusa ma postać wieżyczek. Jej występowanie świadczy o 
prądach wstępujących (konwekcji). Ich pojawienie się tak więc może świadczyć o 
możliwości wystąpienia burzy, jednak wtedy, gdy konwekcja będzie postępować 
dalej. 
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Stratocumulus lenticularis (Sc len) 

 
Bardzo osobliwa chmura o nietypowym kształcie. Może przypominać sterowce i 
czy też spodki kosmiczne. Jest to rzadko spotykana chmura, powstaje zazwyczaj 
w pobliżu gór czy wzniesień. 

 

Stratus (St) 
Jest to chmura, z której może pojawić się opad dosięgający ziemi, jest to 
najczęściej mżawka lub drobne opady śniegu. Czasem może być mylona z mgłą, 
gdyż ta chmura nierzadko występuje bardzo nisko na powierzchnia gruntu.  Mgła 
od stratusa różni się tym, że ta pierwsza styka się z ziemią. Często jest podobna 
też do Nimbostratusa. Sposobem na odróżnienie tych chmur jest obserwowanie 
charakteru opadu jak już wcześniej wspomniano. Ten rodzaj chmur posiada także 
odmiany: opacus, czyli wtedy gdy Stratus nie przepuszcza promieni słonecznych i 
translucidus-przepuszcza promienie słoneczne. 
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Stratus fractus (St fra) 

 

Jest to gatunek chmury stractus, która charakteryzuje się, że ma postać strzępów, 
które nisko płyną nad ziemią. Nierzadko te strzępy przypominają nawet kształtem 
tornada lub inne struktury związane z burzami, więc zdarza się, że ktoś mniej 
obeznany w chmurach myli je właśnie z trąbami powietrznymi. 

Stratus nebulosus (St neb) 

W odróżnieniu od Stratusa fractusa, ma on postać mglistej, szarej lub białawej 
zasłony. Powstaje w stabilnym i wilgotnym powietrzu, choć niekiedy powstaje,  
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gdy mgła zacznie zanikać i się unosić, wtedy też mogą powstać prądy wstępujące 
(konwekcja) i Stratus nebulosus może przekształcić się w chmury Cumulus, 
rzadziej w Stratocumulus. 
Obserwując wysokość chmury Stratus i jej zmianę, możemy dowiedzieć się jakiej 
pogody możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Jeśli podstawa zwiększa 
swoją wysokość możemy spodziewać się poprawy pogody (zwłaszcza przy 
występowaniu Stratus nebulosus) i analogicznie, jeżeli się zmniejsza to zazwyczaj 
aura będzie się pogarszać. 

 

Nimbostratus (Ns) 

 

Ten rodzaj chmur jest podobny do Stratusa, jednak w odróżnieniu do niego daje 
silniejsze, a także ciągłe opady. Nimbostratus może częściowo też rozbudowywać 
się w pionie, oczywiście nie tak znacznie jak Cumulus i z pewnością nie tak 
efektownie. Zdarza się, że chmury Cumulonimbus są wbudowane w opisywaną 
chmurę, wtedy możemy mieć do czynienia nawet z powodziami i podtopieniami ze 
względu na intensywny i ciągły charakter opadu. Nimbostratus to też ostatnia 
chmura zachmurzenia frontu ciepłego. 

Podsumowując, chmury piętra niskiego mają dość znaczny wpływ na człowieka, 
zwłaszcza jeśli mówimy o chmurach opadowych. Głównie z nich spadają opady 
atmosferyczne. Mogą także posłużyć jako wyznacznik kierunku i siły wiatru na 
wysokości kilkuset metrów. 
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Klasyfikacja Zachmurzenia Piętra Niskiego 
Poniżej przedstawiamy oficjalną klasyfikację zachmurzenia przyjętej w 1939 roku 
przez Międzynarodową Organizację Meteorologiczna (IMO). Kodowanie chmur 
polega na 3 znakach. Drugi określa piętro (L-niskie, M-średnie, H-wysokie), a cyfra 
oznacz konkretne zachmurzenie danego piętra. 

• CL1-Cumulus humilis lub Cumulus fractus 

 

• CL2-Cumulus mediocris lub Cumulus congestus 

 

• CL3-Cumulonimbus calvus 

 

• CL4-Stratocumulus cumulogenitus 

 

• CL5-Stratocumulus stratiformis, Stratocumulus lenticularis, Stratocumulus 
castellanus 

 

• CL6-Stratus nebulosus 

 

• CL7-Stratus fractus 

 

• CL8-Cumulus i Stratocumulus na róznych poziomach 

 

• CL9-Cumulonimbus capillatus 

 

Źródła zdjęć: własne, sturmforum.ch, stormvisuals.com, weather-forecast.com, simply-selma.com, 
stravaiger.com, ilikeclouds.wordpress.com, celin-web.com, pochmurno.republika.pl, sternwarte-
ehingen.de 

Opracowanie: Oskar Hernacki - www.meteocentrum.pl. Zabronione wykorzystywanie, powielanie lub 
kopiowanie niniejszego opracowania bez zgody Meteo Centrum. 


