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BULUT TÜRLERİ

GİRİŞ
Dünya Meteorolojik Organizasyonunun Uluslararası Bulut Atlas'ına göre 100'den fazla bulut çeşidi vardır.

Bulutlar, gökyüzündeki genel şekillerine ve yüksekliklerine göre 10 temel gruptan birine dahil edilir.

Bulutlar genelde yüksekliklerine göre şu üç grupta sınıflandırılır:

6.500 feet (1.981 m) altında bulunan (kümülüs, stratus, stratokümülüs...) bulutlar alçak seviyeli bulutlar sınıfına girer.
6.500 ve 20.000 feet (1.981 - 6.096 m) arasında oluşan (altokümülüs, nimbostratus, altostratus...) bulutlar orta seviyeli 
bulutlar sınıfına girer.
20.000 feet (6.096) üzerinde bulunan (sirus, sirokümülüs, sirostratus...) bulutlar yüksek seviyeli bulutlar sınıfına girer.

Kümülonimbus bulutları, alçak,orta ve yüksek atmosfer boyunca  kuleli şekilde oluşabildiklerinden dolayı özeldir.

6.500 feet altında tabana sahip olan alçak seviyeli bulutlar, zayıf görüş,türbülans, yapısal hasar, buzlanma ve 
pist üzerinde kontaminasyonları ile emniyetli bir uçuşun gerçekleştirilmesi üzerinde doğrudan etkisi 
olduğundan dolayı pilot ve atc'leri en çok ilgilendiren bulut çeşididir.

KÜMÜLÜS(CUMULUS)
Kümülüs bulutları yuvarlak, kabarık ve güneşli olduğunda parlak beyaz, dipleri düz ve nispeten karanlıktır. 
Kümülüs bulutları, güneşin doğrudan zemini ısıttığı açık, güneşli günlerde gelişir (günlük konveksiyon).
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Sabahın geç saatlerinde ortaya çıkıp akşam saatlerinde oluştuklarından dolayı "peri bulutları" adını 
alır.

STRATUS
Stratus bulutları, düz, özelliksiz, tekdüze bir grimsi bulut tabakası olarak gökyüzünde asılı kalabilir. Ufku 
kucaklayan sisi temsil eder.(yeryüzü yerine).

Stratus bulutları kasvetli vebulutlu günlerde görülür. Ayrıca hafif sis veya çisentiye benzer.

STRATOKÜMÜLÜS (STRATOCUMULUS)
Stratokümülüs bulutları, arasında mavi gökyüzü olan parçalı olarak oluşan düşük, kabarık, grimsi veya beyazımsı 
bulutlardır. Alttan bakıldığında, stratokümülüs bulutu koyu bir bal peteği şeklinde görünür.

ALTOKÜMÜLÜS (ALTOCUMULUS)
Orta atmosferde bulunan en yaygın bulut türü altokümülüstür. Bu bulutar, gökyüzünde büyük bir alan yayılmış 
yuvarlak kütleli ya da  parçalı bir şekilde paralel olarak hizalanmış gri ya da beyaz renkli noktalar halinde oluşum 
gösterir. Koyun yünü veya uskumru balığının pullarına benzerler bu yüzden "koyun sırtı ve uskumru gökyüzü" 
isimlerini alırlar.

Altokümülüs ve stratokümülüs bulutları sıklıkla karıştırılır. Altokümülüs bulutlarının daha yüksekte oluşmasının yanı 
sıra aralarında bulunan diğer bir fark ise altokümülüs bulutlarının sahip olduğu bulut boyutudur. Elinizi,gökyüzüne 
doğru kaldırıp bulut yönüne doğru yerleştirin; eğer bulut boyutları baş parmağınız kadarsa, bu bulut altokümülüs 
bulutudur. (Eğer yumruk büyüklüğündeyse muhtemelen stratokümülüstür.)

Altokümülüs bulutları, özellikle yaz mevsiminde sıklıkla sıcak ve nemli sabahlarda görülebilir. Altokümülüs 
bulutları ayrıca gün içerisinde yaklaşan bir fırtınan habercisi de olabilir. Altokümülüs bulutları soğuk 
bölgelerde oluşum gösterdiğinde ise bu durum hava sıcaklıklarının düşeceği anlamına gelir.

NİMBOSTRATUS (NIMBOSTRATUS)
Nimbostratus türü bulutlar, gökyüzünü koyu gri katmanla kaplar. Atmosferin alçak katmanından orta katmana 
kadar uzanabili ve güneş ışığını bloklayacak kadar kalındır. 

Nimbostratus bulutlarına kısaca yağmur bulutlarıda diyebiliriz. Yaygın olarak yağmur ya da kar yağan (ya 
da yağması beklenen) bölgelerde nimbostratus bulutlarını görebilirsiniz. 

ALTOSTRATUS (ALTOSTRATUS)
Altostratus türü bulutlar, gökyüzünü orta seviyelerde kısmen veya tamamen kaplayan gri veya mavimsi gri bulut 
tabakaları olarak görünür. Gökyüzünü kaplamalarına rağmen, bulutların arkasından güneşi, loş ışıklı bir disk olarak 
görebilirsiniz  ama yerde herhangi bir gölge oluşumuna izin verecek kadar seyrek değildir.

Altostratus türü bulutlar sıcak ve kapalı bir bölgelerde oluşma eğilimindedir. Kümülüs bulutları ile soğuk 
cephe bölgelerinde  de oluşum gösterebilir.

SİRUS (CIRRUS)

Çoğunlukla bulutlu günlerde stratokümülüs bulutlarına rastlayabilirsiniz. Atmosferde zayıf konveksiyon  olduğu 
zamanda oluşur.
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Sirus bulutları genel olarak açık havalarda oluşur. Ayrıca sıcak cepheler ve nor'easters(bir fırtına ismi) ve 
tropikal siklonlar gibi büyük ölçekli fırtınaların önünde de oluşabilir, bu yüzden bu bulutlar fırtına habercisi de 
olabilir.

SİRROKÜMÜLÜS (CIRROCUMULUS)
Sirokümülüs bulutları, buz kristallerinden oluşan ve yüksek irtifalarda oluşu gözlenen beyaz renkli parçalı ve sıralı 
olarak görülen bulut türüdür. "Bulutcuk" olarak adlandırılan bu bulutun boyutları altokümülüs ve stratokümüle 
kıyasla çok daka küçüktür ve sıklıkla tahıla benzetilir.

Sirokümülüs bulutları kısa zamanlı olarak oluşur ve nadiren görülür, bu bulut türüne kış aylarında havanın 
soğuk ama açık olduğu zamanlarda rastlanabilir.

SİRROSTRATUS (CIRROSTRATUS)
Sirostratus bulutları,neredeyse tüm gökyüzünü örten ya da kaplayan beyazımsı saydam bulutlardır. Sirostratus 
bulutunu diğer bulut türlerinden ayırmak için ay ya da güneş etrafında "halo" olup olmadığına bakılır. Bu "halo" 
güneş ışığının oluşumuna benzer şekilde ama güneşin iki tarafı boyunca değil tüm daire boyunca bulut içerisinde 
bulunan buz kristallerinin kırılması ile oluşur. 

Sirostratus bulutunun oluşumu yüksek atmosferde yüksek miktarda nem olduğunu  gösterir. Ayrıca genel 
olarak yaklaşan sıcak hava dalgası ile bağlantılıdır.

KÜMÜLONİMBUS (CUMULONIMBUS)
Kümülonimbus bulutları, alçak,orta ve yüksek atmosfer katmanlarında oluşum gösteren birkaç bulut türünden bir 
tanesidir.  Kuleli bir şekilde yükselen karnabahara benzeyen kabartılı üst kısımları dışında gelişip büyükdüklerinde 
kümülüs bulutlarına benzerler. Kümülonimbus bulutların üst kısımları her zaman bastırılmış tüy birikintisine 
benzerken alt kısımları sıklıkla puslu ve karanlıktır.

Kümülonimbus bulutları oraj bulutlarıdır, bu yüzden bir kümülonimbus bulutunu görürseniz, yakınlarda  
tehlikeli bir hava olayının (şiddetli sağanak yağış,dolu ya da muhtemelen kasırgalar...)  oluşumunun varlığından 
emin olabilirsiniz. olduğunu 
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Sirus bulut türü ince,beyaz ve ufacık bir kordon çizer gökyüzüne. Sirusbulutları, düşük sıcaklıkların ve düşük su buharının 
bulunduğu 20.000 feet (6.096 m) üzerinde oluştuğu için su damlacıkları yerine küçük buz kristallerinden oluşur.
Sirus kelimesi Latincede "kıvırcık saç" anlamına gelir.
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Bu döküman, Uluslararası Sanal Havacılık Organizasyonu'nun fikri mülkiyetinin bir parçası olarak telif
hakkıyla korunmaktadır. 

UYARI

Bu döküman içeriği simulasyon havacılığı amacıyla hazırlanıp gerçek hava operasyonları için
kullanılmamalıdır.
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