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У овом раду су приказани резултати реконструкције месечних и годишњих температурних
података за Београд, за период 1750-1779. година (дужина периода 30 година).
Аутор овог текста је пре више година урадио реконструкцију месечних и годишњих
температура за Београд, за период 1780-1847. (68 година), на основу мерних података
Будимпеште. Затим, реконструкција месечних, годишњих и дневних температура за
периоде од 1848-1865. и од 1876-1887. године је урађена на основу мерних података
Владимира Јакшића са београдског Сењака, и то тако што су подаци са станице Сењак
врло успешно редуковани на станицу Врачар. Најзад, реконструкција средњих месечних
температура за период од 1866-1875. године је урађена на основу мерних података
Будимпеште и Загреба, зато што недостаје дневник Јакшићевих мерења са Сењака за тај
период. Иначе, подаци Будимпеште су показали нешто већи степен корелације са
Београдом у односу на податке Загреба, због израженије климатске „источне компоненте“
у подацима Будимпеште у односу на податке Загреба.
Месечни температурни подаци (процењена одступања средњих месечних температура од
нормале), на основу којих је урађена реконструкција београдских температура за период
1750-1779. могу се пронаћи на страници:
http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Local/TAVG/Text/44.20N-20.12E-TAVG-Trend.txt.
На поменутој wеб-страници, процена температурних одступања од нормале је урађена на
основу референтног периода 1951-1980. година.
Након извршене реконструкције београдских месечних температура за период 1750-1779.
година, аутор овог рада је извршио проверу добијених резултата по тој методи, и то за
референтни период 1951-1980. година, који је и послужио као основ за реконструкцију.
Резултати контроле добијених резултата реконструкције су приказани на слици испод:

Као што се може видети на приложеној слици, од анализираних 360 месеци – код њих 220
добијени резултати одступају до свега 0,3 степена (61%), што је веома добар резултат
реконструкције (обојено жутом бојом). Даље, одступања до 0,4 степена обухватају 74%
анализираних месеци. Коначно, добијена одступања до 0,5 степени обухватају 84%
анализираних месеци, што значи да су одступања већа од 0,5 степени регистрована код
свега 16% посматраних месеца. Дакле, резултати провере података добијених овом
методом реконструкције нам недвосмислено показују да можемо бити сасвим задовољни
урађеном реконструкцијом београдских месечних температурних података за период
1750-1779. година.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Код појединих екстремно топлих или екстремно
хладних месеца су највероватније регистрована и значајнија одступања (од
0,8 до 1,5 степени), што значи да су поједини топли месеци највероватније
још топлији, а поједини хладни месеци још хладнији у односу на добијене
резултате реконструкције који су приказани у табели испод.

ТАБЕЛА – реконструисане средње месечне и годишње температуре у Београду (период
1750-1779. година):

Аутор текста и реконструкције београдских месечних и дневних температурних
података: Владимир Билак, уредник портала Метеологос

