Makrellskyer
Cirrocumulus, Cc

Fjærskyer
Cirrus, Ci

Slørskyer
Cirrostratus, Cs

Skyatlas

Rukleskyer
Altocumulus, Ac

Haugskyer
Cumulus, Cu

Bygeskyer
Cumulonimbus, Cb

Lagskyer
Altostratus, As

Bukleskyer
Stratocumulus, Sc

Tåkeskyer
Stratus, St

Nedbørskylag
Nimbostratus, Ns
Kilder: www.victoriaweather.ca
og scool.larc.nasa.gov

Skyatlas
I tillegg til å se på skybilder er det god hjelp å stille seg følgende spørsmål:
•
•
•

Er skybasis høy, mellomhøy eller lav?
Er skya konturløs, brutt opp, eller vises andre strukturer?
Faller det regn, snø, yr, hagl eller ser det ut som det kan komme nedbør?

Høy
5–8 km

Skyer med bobleform
eller brutt opp i
småskyer

Skyer med andre
strukturer

Skyer som er flate og
med få kjennetegn

Makrellskyer
Cirrocumulus, Cc

Fjærskyer
Cirrus, Ci

Slørskyer
Cirrostratus, Cs

Uvanlig. Tynne, hvite,
sola klart synlig.
Meget små dotter eller
baller. Ofte sammen
med Ci.

Veldig hvite,
enkeltstående. Tynne,
fiber-, tråd-, hår- eller
fiskebeinlignende. Kalles
meiskyer når formen
ligner meier eller ski.

Tynne, flate, hvite.
Nesten hvitt slør. Dekker
ofte hele himmelen.
Sola klart synlig. Noen
ganger ring rundt sola
eller månen.
Lagskyer
Altostratus, As

Mellom- Rukleskyer
høy
Altocumulus, Ac
2–5 km
Oppbrutt lag av skiver,
baller, helleliknende
smådeler eller valser.
Oftest usystematisk.
Hvite/grå lammeskyer.
Ikke nedbør.
Lav
<2 km

Lav
<2 km
Ofte
med
nedbør

Flate skyer, tykkere enn
Cs. Solskiva såvidt synlig.
Varierende grå eller
blåaktige. Ingen ring
rundt sola eller månen.
Kan gi nedbør.

Haugskyer
Cumulus, Cu

Bukleskyer
Stratocumulus, Sc

Tåkeskyer
Stratus, St

Små haugskyer som
ligner bomull eller
blomkål. Ofte skarpe
konturer. Ligger noen
ganger på linje. Klart
hvite i sollys. Ingen
nedbør.

Meget vanlig. Dekker
ofte hele himmelen.
Noen ganger brukket opp
i flate skyer, baller,
ruller eller valker. Mørke
partier.

Konturløse skyer. Sola
ikke synlig. Grått/
lysegrått skylag. Noen
ganger yr. Oppleves
som tåke i høyden.

Bygeskyer
Cumulonimbus, Cb

Nedbørskylag
Nimbostratus, Ns

En Cu som har blitt stor
og mørk. Ofte byger, kan
hende med torden eller
hagl. Toppen kan ha
form som en ambolt.

Tykk, mørk grå, regnsky.
Sløret formløs. Sola
usynlig. Regner ofte og
lenge.
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