Aquesta guia dels núvols està dissenyada amb la finalitat de que sigui pràctica i útil per a identificar
i al mateix moment aprendre els noms i les principals característiques dels núvols.
L'autor de la col·lecció és Lasair Wyn Èlland i se pot trobar ampliada amb tipus de precipitacions,
turmentes, vents, fenòmens curiosos, etc. diferents aparells de mesura i curiositats meteorològiques
a la pàgina web: www.ilustrum.com dins la col·lecció: Fenòmens meteorològics.
Per al muntatge del quadern hi ha de referència les següents fotos il·lustratives.

1.- S'imprimeixen les pàgines (a cada pàgina hi ha dues il·lustracions).

2.- S'agafa una fulla individual.

3.- Es retalla per la línia de punts.

3.- Totes les fitxes retallades s'agrupen.

4.- S'ordenen per a ser enquadernades.

Cirrus castellanus
(Ci cas)

Aquest tipus de cirrus té forma de
diferents torres que s'alcen sobre la
base. Són núvols densos que
podem trobar a grans altures, i
cadascun dels núvols acostuma a
ser més llarg que ample.

Cirrus fibratus
(Ci fib)
Aquest tipus de núvol està
compost per fines capes de cristalls
de gel. El fibratus és un tipus de
cirrus fibrós, i els filaments estan
separats uns dels altres. Se solen
trobar en grans altituds, i
freqüentment indiquen l'arribada
d'un front càlid.

Cirrus floccus (Ci flo)
Aquest tipus de cirrus el podem trobar com un conjunt de petites núvols. Aquest núvol
pot tenir virga, però la precipitació no arriba fins a terra. Normalment, cada núvol està
separada de la resta. Es troben més amunt que els altocúmuls i no brillen tant.

Cirrus spissatus (Ci spi)
Es troben molt amunt, a l'estratosfera, i són el tipus més dens de cirrus, podent arribar a
tapar el sol o la lluna amb els seus cristalls de gel.

Cirrus uncinus
(Ci unc)
Aquest tipus de cirrus té forma de
flocs de cabells arrissats. Són
núvols molt fins, i estan separats
uns dels altres. Es troben en
altituds molt elevades (a la
troposfera) i a temperatures molt
baixes. Solen pronosticar pluges.

Cirrocúmulus castellanus (Cc cas)
Aquest tipus de cirrocúmuls té núvols disposades de manera que formen torres. Es
formen a causa de la pujada d'aire cap a la part superior del núvol.

Cirrocúmulus estratiformis (Cc str)
És un tipus de cirrocúmuls, semblant al floccus, que presenta una aparença ratllada.
Aquest tipus de núvol, que sempre apareix en forma de capes, sol tapar grans porcions
de cel. Poden haver espais entre les diferents "peces" de la mateixa capa.

Cirrocúmulus floccus
(Cc flo)
Els cirrocúmulus són núvols blancs
o conjunts de núvols blancs. Estan
compostos per cristalls de gel. De
vegades poden mostrar corona o
irisació.
Els floccus solen tenir forma
arrodonida per dalt, però tenen la
base desfilada. Poden deixar caure
virga.

Cirrocúmulus lenticularis (Cc len)
Aquest tipus de cirrocúmuls, que sol tenir forma d'ametlla, té una forma allargada i ben
definida. Es pot formar pels vents o sobre de les muntanyes. La irisació és una
característica.

Cirrostratus fibratus (Cs fib)
Els cirrostratus són núvols compostos de cristalls de gel. Solen presentar el fenomen
òptic d'halo. Tenen aspecte de vels blanquinosos que cobreixen el cel. Són núvols alts,
que pronostiquen pluges unes 12 hores després de ser vistos.
Els cirrostratus fibratus presenten el seu aspecte fibrós gràcies als forts vents que bufen,
fent que cobreixin gran part del cel.

Cirrostratus
nebulosus (Cs neb)
Els cirrostratus nebulosus estan
plens de vapor d'aigua. A
diferència dels fibratus, aquests no
tenen característiques distintives i
surten gràcies als vents ascendents.
Normalment són difícils de veure,
perquè el sol es reflecteix, creant
un halo. Durant l'hivern poden
causar precipitació.

Altocúmulus castellanus (Ac cas)
Aquest temps d'altocúmuls té forma de torres, d'uns 6000 metres d'altura, que creixen
sobre la base del núvol. Presagien mal temps i tempestes elèctriques.

Altocúmulus floccus
(Ac fl)
Els altocúmulus són núvols de
mitjana altitud que tenen forma
globular, i són més grans i més
foscos que els cirrocúmulus i més
petits que els estratocúmulus.
Per la seva forma de floc de neu, la
subcategoria dels floccus solen
anomenar-se "cabres".

Altocúmulus
lenticularis (Ac sl)
Aquest tipus de altocúmulus, com
el seu nom indica, té forma
lenticular, solen formar-se en
zones muntanyoses i, per la seva
forma, solen ser presos per OVNIs.

Altocúmulus stratiformis (Ac str)
És un tipus de altocúmuls, semblant al floccus, que, en comptes de flocs, està compost
per fines capes o estrats separats per franges de cel.

Atostratus (As)
Aquest núvol està format per grans
làmines de color grisenc, però més
clar que els nimbostratus i més
fosc
que
els
cirrostratus.
Es formen quan pugen grans
masses d'aire que es van
condensant.

Estratocúmulus castellanus (Sc cas)
Tenen forma de torres toves que creixen per la part de dalt del núvol. S'assemblen molt
a les torres de cúmuls congestus, excepte pel fet que això últim creix en columnes
separades. En canvi, els altocúmuls castellanus es troben més amunt.

Estratocúmulus estratiformis (Sc scr)
Els estratocúmulus es caracteritzen per ser masses arrodonits, de color fosc, que se
solen trobar en grups, línies o ones. Individualment, els núvols són més grans que els
altocúmuls, i solen trobar-se en altituds més baixes que aquests últims.
El tipus stratiformis sol presentar-se en forma de capes o estrats.

Estratocúmulus lenticularis (Sc sl)
És un tipus de estratocúmulus compost per núvols allargats i separats. Es poden trobar
en zones polars, però també en altres llocs més càlids durant l'hivern. També es poden
formar sobre de turons i muntanyes, igual que els altocúmuls lenticularis, però en
altituds més baixes.

Nimbostratus (Ns)
Els nimbostratus estan formats per capes sense forma, i normalment són de color gris
fosc. Aquest núvol, que no és molt alt, sempre indica precipitacions, i acostumen a
cobrir tot el cel.

Stratus fractus (St fr)
Els estratus agafen forma d'estrats horitzontals. Són núvols baixos, sense forma, que
presenten colors des del blanc fins al gris perla. No donen precipitació i es poden
transformar en boirina, boira o plugim.
El tipus fractus consta de trossos de núvol tallats pel corrent del vent.

Stratus nebulosus (St neb)
Els estratus agafen forma d'estrats horitzontals. Són núvols baixos, sense forma, que
presenten colors des del blanc fins al gris perla. No donen precipitació i es poden
transformar en boirina, boira o plugim.
El tipus nebulosus acostuma a cobrir grans porcions de cel i és uniforme.

Cúmulus Congestus
(Cu ct)
Els
cúmulus
congestus
es
desenvolupen
verticalment,
conservant
la
seva
forma
arrodonida. Poden mesurar 5000 m
d'altura, i es generen a causa de
forts corrents d'aire calent.
Aquest tipus de núvol pot generar
precipitacions abundants.

Cúmulus fractus
(Cu fr)
Són cúmuls petits i fragmentats,
tallats pels forts vents. Tenen
aparença de trossos irregulars de
cotó,
que
van
canviant
contínuament.

Cúmulus humilis (Cu hu)
Els cúmuls són un tipus de núvols que es generen a la troposfera i semblen fets de cotó.
Es generen en altures entre els 500 i els 6000 m, i són més comuns durant l'estiu.
Els cúmuls humilis es formen a causa de l'ascens d'aire calent, escalfat des del terra pel
sol.
En general, indiquen bon temps.

Cúmulus mediocris (Cu me)
Els cúmuls són un tipus de núvol que es forma a la troposfera i semblen fets de cotó. Es
generen en altures entre els 500 i els 6000 m, i són més comuns durant l'estiu.
Els cúmuls mediocris són més alts que els cúmuls humilis i, igual que aquests, la seva
presència no indica pluja.

Cumulonimbus calvus (Cb calv)
Els cumulonimbus són núvols de
càlid i humit, que s'eleva en
El seu desenvolupament és
Els cumulonimbus callvus són
precipitacions.

grans dimensions, formats per una columna d'aire
espiral, en sentit antihorari a l'hemisferi sud.
alt, i pronostica tempesta i mal temps.
moderadament alts, i poden descarregar fortes

Cumulonimbus capillatus (Cb inc)
Aquest tipus de cumulonimbus és de dimensions molt grans. És l'únic núvol que es pot
estendre des de pràcticament del terra fins la troposfera. Aquest tipus de núvol és el
causant de les pluges monsòniques, pluges tropicals i vent. La part de dalt del núvol es
pot estendre horitzontalment.

Cumulonimbus
capillatus
(Cb inc)
Núvol mammatus
Aquest tipus de núvol té forma de
mames que pengen del cel. Aquest
núvol sol estar associat al
cumulonimbus capillatus o al
cúmul, encara que no sempre, i
poden pronosticar fortes tempestes
elèctriques. El seu color sol ser
gris blavós, però també poden tenir
una coloració entre vermellosa i
daurada.
Aquest tipus de núvol es crea més
de pressa quan fa calor.

Cumulonimbus
capillatus (Cb inc)
Núvol mammatus
Aquest tipus de núvol té forma de
mames que pengen del cel. Aquest
núvol sol estar associat al
cumulonimbus capillatus, encara
que no sempre, i poden pronosticar
fortes tempestes elèctriques. El seu
color sol ser gris blavós, però
també poden tenir una coloració
entre vermellosa i daurada.
Aquest tipus de núvol es crea més
de pressa quan fa calor.

Boira Gebradora
(Bo g)
La boira gebradora és una boira
formada per gotes d'aigua en
subfusió que es congelen sobre els
objectes amb els quals entren en
contacte.
La boira gebradora és comuna en
altures baixes quan la boira està
acompanyada de temperatures
inferiors a 0 º C. En els cims de les
muntanyes exposades a núvols
baixos també és freqüent la boira
gebradora.
El seu efecte és semblant al de la
pluja gebradora.

Boira (Bo)
La boira no és més que un núvol baix, que frega la superfície de la Terra, Aquest núvol
es crea a causa d'una pressió atmosfèrica relativament alta, acompanyada d'humitat. La
boira és més comú en llocs profunds i plans i disminueixen la visibilitat de manera
considerable.

Boirina (Bo r)
Igual que la boira, la boirina no és més que un núvol baix, que frega la superfície de la Terra.
Aquest núvol es crea a causa d'una pressió atmosfèrica relativament alta, acompanyada
d'humitat, i sense vent. L'única diferència entre la boira i la boirina és que, mentre la boira no
deixa superar una visibilitat d'1 km, la boirina sí que permet veure a més d'1 km. Una altra
diferència és que la boirina deixa passar els raigs de sol, mentre que la boira no.

Smog (Sm)
El boirum és una combinació de boira i fum. No és un fenomen meteorològic
pròpiament dit, sinó que es tracta d'una fenomen de contaminació atmosfèrica en la qual
es forma una boirina de partícules sòlides o d'aerosols. Solen aparèixer en dies
calorosos, en zones urbanes molt poblades, i amb molt de sol.

