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Altocumulus (schaapjeswolk, Ac)

Cirrus (veegwolk, Ci)

Afzonderlijke wolken, met een duidelijke langwerpige vorm.
Meestal in de vorm van veertjes of pluimpjes. Ook hierin
kunnen fragmenten van haloverschijnselen te zien zijn.

Altostratus (matglaslucht, As)

H. Poppe 1975
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Cirrostratus (melklucht, Cs)

Doorschijnende tot doorzichtige wolkensluiers, die de
volledige hemel of een gedeelte ervan bedekken. Bij dit soort
bewolking komen vaak allerhande halofenomenen voor.
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Stratocumulus (golfwolk, Sc)

Wolkenband of wolkenlaag, wit tot grijs, met meestal donkere
delen erin. De afzonderlijke stukken zijn gemiddeld groter dan
5°, en bijna steeds regelmatig gerangschikt. Soms lichte
neerslag.
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Altostratus (matglaslucht)

Een laag wolken, grijsgrauw tot blauwachtig getint. Effen of
streperig. Dun genoeg om de Zon er (onscherp) door te zien,
zodat ze geen schaduwen werpt. Ook geen haloverschijnselen.
Regen, sneeuw, ijsregen, hagel.
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Cirrocumulus (ribbeltjeswolk, Cc)

Dunne wolkjes (geen schaduw), in plukjes, banden of zelfs
lagen. De afzonderlijke wolkjes zijn kleiner dan één graad, en
zijn meestal redelijk regelmatig opgelijnd. Ook hier kan irisatie
(parelmoerglans) optreden.
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Cumulonimbus (buienwolk, Cb)

Zware en dichte wolk van behoorlijk hoge afmetingen. Ziet er
vaak uit als bergen of torens, waarbij de bovenkant op korte tijd
kan uitgroeien tot een “bloemkool” of een “aambeeld”. De
onderkant is vaak zeer donker.
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Stratus (mistlucht, St)

Grijze wolkenlaag, eerder egale onderzijde. Veroorzaakt
motregen, sneeuw of motsneeuw. Kan ook als wolkenflarden
voorkomen. Transparanter, egaler en scherper afgelijnd dan
nimbostratus. Geen andere wolken meer eronder.
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Altocumulus (schaapjeswolk, Ac)

Witte tot grijze wolken, voorkomend als banden of zelfs als een
volledige laag. De afzonderlijke wolkjes zijn hoogstens enkele
graden groot, en vertonen vaak schaduw. Soms is er een
parelmoerglans te zien: irisatie.
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Cumulus (stapelwolk, Cu)

Afzonderlijke wolken, redelijk dicht van structuur en tamelijk
scherp afgelijnd (vooral de onderkant, die tamelijk vlak is). De
door de zon beschenen delen zijn vaak verblindend fel, terwijl
de onderkanten eerder donker zijn.
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Nimbostratus (regenlucht, Ns)

Donker, grijs wolkendek waaruit bijna zeker regen of zelfs
sneeuw valt. Dicht genoeg om de Zon volledig te verbergen.
Weinig of geen scherpe randen te zien. Vaak komen onder deze
wolken nog wolkenflarden voor.
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