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ABSTRACT
The chemical composition of precipitation was assessed over the European continent during a
period of two decades, offering a general point of view on the rainwater chemistry in Europe,
contributing to a larger understanding of air pollution and atmospheric chemistry. The relationship
between acidic and neutralizing compounds examined by using various techniques, showing the
dominance of acidic compounds over neutralizing ones. Wet deposition rates also showed the influence
of acidic species, reflecting the climatic influences and the local and regional economic characteristics
of different regions from Europe. Origins of major ions in rainwater were examined using the sea-salt
and non-sea salt fractions, crustal and marine enrichment factors, Spearman’s rank correlation
coefficients and the Principal Component Analysis, showing the significant influence of anthropogenic
sources, such as industrial and agricultural activities, and traffic. Natural sources, such as maritime and
terrestrial, also play a major role in influencing the precipitation chemistry of the European continent.
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KIVONAT
Az elmúlt 20 év csapadékvíz kémiai összetételét vizsgáltuk az európai kontinsen, egy általános
képet mutatva, hozzájárulva a légszennyezés és a légkörkémia szélesebb körű megértéséhez. Különböző
technikák alkalmazásával megvizsgáltuk a savas és a semlegesítő vegyületek közötti kapcsolatot,
amelyek kimutatták a savas vegyületek dominanciáját a semlegesítő spéciesekkel szemben. Az
eredmények alapján kimutatható a savas kémhatású vegyületek többlete, tükrözve az éghajlati hatásokat,
valamint Európa különböző régióinak helyi és regionális gazdasági jellemzőit. Az esővízben lévő fő
ionok eredetét a tengeri eredetű sók és a nem tengeri eredetű sók hozzájárulásával, terrogén és tengeri
dúsulási tényezők, Spearman-féle rang-korrelációs együtthatók és Főkomponens analízis segítségével
vizsgáltuk, kimutatva az antropogén eredetű források, az ipari és mezőgazdasági tevékenységek,
valamint a közlekedés hatását. A természetes források szintén nagy szerepet játszanak az európai
kontinens csapadékvíz kémiai összetételének befolyásolásában.
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