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Kabliai, plunksnos, juostos arba lopai 
su šilkiniu tviskėjimu.

Pilki arba baltoki laukeliai, volai ar 
gniutulai žemutinio aukšto debesų 
zonoje; taisyklingai išsidėstę elementai. 
Dydis 5°-10° (kaip delnas).

Ploni sniego baltumo smulkiagrūdžiai 
arba banguoti laukeliai viršutinio 
aukšto debesų zonoje. Dydis < 1°.

Baltos/pilkos juostos (bokštų, lęšių 
arba vatos kamuoliukų formos), 
struktūrinis sluoksnis su bangomis ar 
volais. Dydis 1°- 3°.

Ar kiekvienas 
elementas 

yra mažesnis 
už (ištiestos

rankos) 
pirštą?

Ar kiekvienas
gniutulas

yra 1-3 pirštų 
dydžio?

Ar danguje 
balti ūkanoti
pluoštai ar 

siūlai?

Lygus, platus sluoksnis, nemeta 
šešėlio, net jeigu Saulė/Mėnulis 
neaiškiai matomi.

Permatomas pieniškas arba pluoštinis 
šydas, meta šešėlį, formuoja halą.

Ar žemai 
išsidėstęs 

tankus, platus
sluoksnis, atrodo

ištįsęs ar
 „drėgnas“?

Ar tai 
vienarūšis 

vientisas arba su 
prošvaistėm 

sluoksnis be volų 
ar atskirų
elementų?

Ar 
aukštai 

išsidėstęs 
pilkas arba melsvas/

tamsiai pilkas į 
paklodę panašus

 sluoksnis?

Ar 
Saulė/Mėnulis

matomi aiškiai?

Tamsūs liūtiniai arba ryškūs sniego 
debesys. Dažnai yra lydimi ištisinio 
lietaus, sniego ar ledo kruopų.

Ar vizualiai
aiškiai išsiskiria 

debesies kupolai ar 
atskiros išsipūtusios 

masės? 

Atskiri išpūsti debesys su ryškiais 
kontūrais.

Ar viršutiniame
trečdalyje debesies 

kontūrai 
neaiškūs? 

Didelis debesies bokštas, kartais
priekalo formos. Galima perkūnija.

Ar 
žaibuoja, 
griaudžia?

PRADĖTI ČIA Išmokite atpažinti debesis, pasinaudodami šia schema iš atnaujinto 

Pasaulinės meteorologijos organizacijos Tarptautinio debesų atlaso. 

Debesys yra skirstomi į 10 pagrindinių tipų, vadinamų debesų 

formomis. Debesų formos nustatomos pagal bendrą debesų vaizdą. 

Formos skirstomos į rūšis bei porūšius priklausomai nuo konkrečios 

debesies formos, struktūros, jo šviesos pralaidumo, elementų 

išsidėstymo, lydinčių arba susijusių debesų (ne)buvimo ir debesies 

formavimosi būdo.  

DEBESŲ ATPAŽINIMO VADOVAS
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                               susidarę   ne
  iš   išsisklaidžiusių

Kuri iš keturių 
rūšių 

dominuojanti?

Paprastai C būna po Sc.
skirtinguose lygiuose

Primena žiedinio kopūsto formą.

Ar formuojasi iš 
besivystančių

C debesų?

Ar C ir Sc 
skirtinguose 

lygiuose?

Ar debesys 
vystosi 

vertikalia 
kryptimi?

Ar aiškiai 
pluoštiniai, 

turi priekalo ar 
plunksno formą 

viršutinėje
dalyje?

Viršūnėje dažniausiai turi priekalo 
formą. Yra liūčių tikimybė.

Lygus vienodas sluoksnis ar 
išsisklaidant atrodo lyg sudraskytas.

Mažai išsivystę vertikalia kryptimi,
gali atrodyti lyg išpešioti.

Viršutinėje dalyje trūksta aštrių 
kontūrų. Yra liūčių tikimybė.

Draskytieji St ar Cu, susidarantys 
žemiau lietaus debesų. Būna prieš 
lietų, lietaus metu ar po jo.

Apskriti, šešėlį metantys debesys.

ŽEMUTINIO AUKŠTO DEBESŲ
KLASIFIKACIJOS SCHEMA

PRADĖTI ČIA

Ar 
danguje 
yra Cn?

Išguldyti dėl stabilaus sluoksnio 
arba vakaro metu.

Išmokite klasifikuoti žemutinio aukšto debesis (susidarančių 2 km 

ir žemesniame aukštyje) pasinaudodami šia schema iš atnaujinto 

Pasaulinės meteorologijos organizacijos Tarptautinio debesų 

atlaso. Pavadinimas po kiekvienu paveikslu apibūdina debesies 

rūšį, atitinkamą porūšį arba kitą debesies bruožą, o kodas pažymi 

tarpinę rūšį.
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VIDURINIO AUKŠTO DEBESŲ 
KLASIFIKACIJOS SCHEMA

Išmokite klasifikuoti vidurinio aukšto debesis (susidarančius 

2–6 km aukštyje) pasinaudodami šia schema iš atnaujinto 

Pasaulinės meteorologijos organizacijos Tarptautinio debesų 

atlaso. Pavadinimas po kiekvienu paveikslu apibūdina 

debesies rūšį, atitinkamą porūšį arba kitą debesies bruožą, o 

kodas pažymi tarpinę rūšį.

Ar 
 viršutinėje 

debesies dalyje 
yra bokštelių ar 

kuokštelių?

Ar 
debesų 

pagrindas 
išsisklaidęs ar 

žemėjantis?

Ar Ac 
pusiau 

permatomi?

Ar Ac 
išsitęsę per 

du ar 
daugiau 
lygių?

Ar Ac 
ištisai 

besikeičiantys?

Ar Ac 
užima dalį 
dangaus 
skliauto?

Ar Ac 
formuojasi  iš 

besisklaidančių 
Cu ir Cb?

Ar danguje 
yra As ar Ns?

Tankūs As visiškai uždengia Saulę/
Mėnulį.

PRADĖTI ČIA

Ar danguje 
yra As?

Matoma Saulė/Mėnulis. Nėra halo.

Stori lopai ar lakštai. 

Lopai ar lakštai viename lygyje.

Ploni ar stori lopai ar lakštai.

Dažniausiai krenta ištisiniai krituliai.

Suplyšę Ac ir kitų debesų lakštai  
skirtinguose lygiuose. 

cas: bokšteliai išsidėstę linijomis. flo: 
kamuolinės formos kuokšteliai. 

Ac kartu su As ar Ns viename ar 
daugiau lygių. Ac gali būti po arba 
virš As, Ns.

Plokštesnės debesų viršūnės susidaro 
kai debesis pasiekia stabilų lygį. 

Viena ar daugiau plonų debesų juostų.

Glotnios iškilios formos elementai 
viename ar daugiau lygių. 

Ar didžioji 
As dalis yra 

plona?

Ar 
dangaus 
skliautas  

netvarkingas?
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 VIRŠUTINIO AUKŠTO DEBESŲ
KLASIFIKACIJOS SCHEMA

Ar Cc  
dominuojantys?

Ar yra Cs 
debesų?

Ar Ci 
veržiasi į 
dangaus 
skliautą?

Ar Ci 
susidarė 

iš Cb?

Ar Ci 
tankiais lopais 

dominuoja 
dangaus 
skliaute?

Ar Cs 
uždengia 
daugiau 
nei 45° 

dangaus?  

Ar Cs
uždengtumas 

pastovus
arba 

mažėjantis?

Ar Cs 
dengia 

visą 
dangų?

Lengvas, tolygus ir miglotas šydas. 
Gali matytis halas.

Šydo kraštas gali būti lygus arba 
nušiuręs.

Cs arba Cs + Ci.

Cs arba Cs + Ci.Pluošteliai, sruogos arba kabliai.Tankūs lopai arba susivėlę pluoštai.

Tankūs viršutinės Cb dalies likučiai. 

Kabliai ir pluoštai visumoje 
storėjantys. 

Grūdėtos formos elementai, kartais 
su mažomis bangelėmis.

Išmokite klasifikuoti viršutinio aukšto debesis (susidarančių 6 km ir 

didesniame aukštyje) pasinaudodami šia schema iš atnaujinto 

Pasaulinės meteorologijos organizacijos Tarptautinio debesų atlaso. 

Pavadinimas po kiekvienu paveikslu apibūdina debesies rūšį, 

atitinkamą porūšį arba kitą debesies bruožą, o kodas pažymi tarpinę 

rūšį.

PRADĖTI ČIA


