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Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti ţolinės, krūmokšnių ir samanų augalijos rūšinę sudėtį ir gausumą įvairiu atstumu nuo įmonės AB „Achema“, bei 

įvertinti ekologines sąlygas pagal Elenbergo indikatorinius rodiklius. Tyrimai atlikti 10 barelių nutolusių 3 km, 5 km, 9 km ir 20 km atstumu į rytus ir 

šiaurės rytus nuo azotinių trąšų gamyklos AB „Achema“. Ţolinių augalų ir samanų tyrimams bareliai parinkti grynuose pušynuose, tipingose, 
homogeniškose vietose. Augalijos rūšinės sudėties analizė parodė, kad rūšių skaičius tolstant nuo gamyklos maţėja. Arčiau gamyklos (3 ir 5 km atstumu) 

esančiuose tyrimo bareliuose vyravo Oxalis acetosella L., Rubus idaeus L., Impatiens parviflora DC., toliau (9 bei 20 km atstumu) nuo gamyklos 

gausesnės buvo Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., Luzula pilosa (L.) Willd. Iš samanų visuose tyrimo bareliuose gausiausiai vyravo 
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., kiek gausiau augo Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Įvertinus ekologines sąlygas pagal Elenbergo 

indikatorinius rodiklius, nustatyta, kad Elenbergo indikatorinis azoto rodiklis maţėja, didėjant atstumui nuo gamyklos. 

Augalija, tarša, azotas, amoniakas, Elenbergo indikatoriniai rodikliai 

 
Įvadas 

 

Ţolinės augalijos rūšinė įvairovė – natūralių 

ekosistemų funkcionavimo bei stabilumo pagrindas. 

Augalai yra prisitaikę gyventi tam tikromis sąlygomis. Jų 

egzistavimas priklauso nuo aplinkos veiksnių 

(temperatūros, šviesos, drėgmės ir kt.), ţmogaus ūkinės 

veiklos, pramonės, transporto ir kt. Ilgus šimtmečius 

augalų rūšinė sudėtis buvo stabili, tačiau ţmogaus veikla 

stipriai įtakoja gamtoje nusistovėjusią pusiausvyrą. 

Augalijos ekosistemų būklę lemia visuma veiksnių, 

tačiau pagrindinis veiksnys lemiantis plataus masto 

augalijos paţeidimus yra aplinkos tarša. Lietuvoje 

didţiausią neigiamą poveikį augalijos ekosistemoms 

sukelia vietiniai taršos šaltiniai (AB „Achema“, AB 

„Akmenės cementas“, AB „Maţeikių nafta“) (Ozolinčius, 

1999). Intensyvėjant oro taršai, keičiasi ekosistemų rūšinė 

sudėtis. Esminiai atmosferos teršalai yra aplinką 

rūgštinantys sieros ir azoto junginiai (Galloway, 1995). 

Dauguma natūralių ir pusiau natūralių bendrijų augalų yra 

adaptavęsi prie nedidelių azoto junginių kiekių, todėl 

padidėjus jų koncentracijoms gali ţūti. Antra vertus, 

maisto medţiagomis skurdţiuose dirvoţemiuose rūšių 

skaičius gali padidėti prasiskverbus į tas vietas naujoms 

rūšims (Kupčinskienė, 2011). Dideli teršalų kiekiai sukelia 

esminius augalijos paţeidimus. Nedidelei teršalų 

koncentracijai veikiant augalus ilgą laiką, įvyksta lėtiniai 

augalų paţeidimai (Stravinskienė, 2005). Labiausiai 

nukenčia arti taršos šaltinių augančios augalų ekosistemos, 

kadangi teršalų koncentracija čia daţnai viršija leistinas 

ribas. Didelės amoniako koncentracijos išmetamos arti 

taršos šaltinių sukelia tiesioginius lapų paţeidimus. 

Smarkūs paţeidimai augalams prasideda, kuomet yra 

viršijama teršalų įsisavinimo geba ir augalai nespėja 

detoksikuoti teršalų. Stipriai antropogeninės taršos 

paţeistose miškuose stebima nitrofilinių augalų invazija, 

kuri grindţiama ne tik aplinkos eutrofikacija dėl azoto 

koncentracijų padidėjimo (Schmidt, 1993), bet ir su 

tarprūšinės konkurencijos sumaţėjimu dėl medynų 

susivėrimo sumaţėjimo (Steiner et al., 1998).  

Konkrečios vietovės ekologines sąlygas geriausia 

atspindi toje vietovėje augančių augalų indikatorinės 

savybės. Siekiant įvertinti augalijos rūšių tolerantiškumą 

kertiniams ekologiniams veiksniams (temperatūrai, šviesai, 

drėgnumui, dirvoţemio pH ir kt.) Vakarų Europoje daţnai 

tyrimuose naudojama Elenbergo indikatorinė skalė 

(Ellenberg et al., 1991).  

Viena didţiausių taršos šaltinių Lietuvoje – azotinių 

trąšų gamykla AB „Achema“, prieš kelis dešimtmečius 

išmesdama dideles teršalų (SO2, NOx, NH3 ir kt.) 

koncentracijas sukėlė intensyvų medţių masyvų dţiūvimą, 

aplinkinių dirvoţemių rūgštėjimą, ţolinės augalijos 

paţeidimus ir kt. Prie šios įmonės buvo vykdomi 

dirvoţemių savybių, epifitinės mikrofloros pokyčių, 

paţeistų medţių masyvų būklės ir augimo tyrimai 

(Ozolinčius, 1999).  

Pasaulyje skiriamas vis didesnis dėmesys ţolinių 

augalų dangos pokyčiams, vykstantiems dėl pramonės ir 

agrarinių objektų išmetamų teršalų poveikio (Bråkenhielm 

& Liu, 1995; Lee & Carpon, 1998; Diekmann et al., 1999). 

Lietuvoje nėra skiriama pakankamai dėmesio tirti teršalų 

poveikį miško ţoliniams augalams (Rutkovienė ir kt., 

2002), ypač menkai yra ištirta, kaip dujiniai teršalai veikia 

pievų ţolinius augalus. Tyrimo tikslas – nustatyti ţolinės, 

krūmokšnių ir samanų augalijos rūšinę sudėtį ir gausumą 

įvairiu atstumu nuo įmonės AB „Achema“, bei įvertinti 

ekologines sąlygas pagal Elenbergo indikatorinius 

rodiklius.  

 

Tyrimo metodika 

 

Ţolinės, krūmokšnių ir samanų augalijos rūšinės 

sudėties ir gausumo tyrimai atlikti 2012 metų liepos-

rugpjūčio mėnesiais, 10 tyrimo bareliuose nutolusiuose 3 

km, 5 km, 9  km ir 20 km atstumu į rytus ir šiaurės rytus 

nuo azotinių trąšų gamyklos AB „Achema“ (1 pav.). 

Augalijos tyrimams bareliai parinkti grynuose pušynuose, 

tipingose, homogeniškose vietose. Barelio plotas 100 m² 

(10x10). 

Kiekviename barelyje buvo nustatytos visos augančių 

ţolinių augalų ir samanų rūšys, jų daţnumas bei 

projekcinis padengimas (%). Augalams paţinti buvo 

naudojamas K. K. Vilkonio atlasas (2008), taip pat A. 

Lekavičiaus vadovas augalams paţinti (1989). Samanos 

apibūdintos pagal I. Jukonienę (2003), induočių augalų 

pavadinimai pateikiami pagal Z. Gudţinską (1999).    
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1 pav. Tyrimo barelių išsidėstymas „Achemos“ poveikio zonoje 

Fig. 1. Distribution of sample plots in the surroundings of 

„Achema“ factory 
 

Ţolinių augalų ir samanų gausumas nustatytas pagal J. 

Brauno-Blanke skalę (Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1983):  

r – augalų labai reta, padengimas labai nedidelis, 

+ – augalai pavieniai, padengimas labai nedidelis, 

1 – augalų gana gausu, padengimas labai maţas arba 

jie auga pakrikai ir padengimas didesnis, bet uţima maţiau 

kaip ¹/20 ploto, 

2 – augalų gausu, padengimas nuo ¹/20 iki ¼ ploto, 

3 – padengimas nuo ¼ iki ½ ploto, individų skaičius 

nevertinamas, 

4 – padengimas nuo ½ iki ¾ ploto, individų skaičius 

nevertinamas, 

5 – padengimas daugiau kaip ¾ ploto, individų 

skaičius nevertinamas. 

Augalijos ekologinės sąlygos įvertintos fitoindikacinio 

aplinkos įvertinimo metodu naudojant Elenbergo 

indikatorinius rodiklius. Elenbergo indikatoriniai rodikliai 

– tai sisteminiai rodikliai, apibendrinantys ir indikuojantys 

konkrečių rūšių reakciją į tam tikras ekologines sąlygas 

(šviesą, drėgmę, temperatūrą, azotą, pH ir kontinentalumą) 

(Ellenberg et al., 1991). Tyrimo metu nustatytos bareliuose 

suregistruotų augalų rūšių indikacinės vertės pagal tokius 

aplinkos veiksnius kaip pH (R) ir derlingumas (N). 

Kiekvienam bareliui apskaičiuoti svertiniai vidutiniai 

kiekvieno rodiklio vidurkiai pagal formulę:    
 

Ʃ (Ei* bi)/ Ʃ bi,                               (1) 
čia: Ei – konkrečios barelyje registruotos i rūšies indikacinė vertė, 

įvertinta balais pagal Elenbergo skalę; 

bi – konkrečios i rūšies gausumo balas (pagal naudojamą skalę). 
 

Į konkretaus veiksnio indikacinių verčių skaičiavimus 

neįtrauktos rūšys, kurių Elenbergo rodiklio vertės yra 

neţinomos.  

J. Brauno-Blankės skalė netinka statistinei duomenų 

analizei, todėl skaičiavimams J. Brauno-Blankės skalė 

buvo transformuota pagal van der Marelio pasiūlytą 

metodiką: r – 1; + – 2; 1 – 3; 2 – 5; 3 – 7; 4 – 8; 5 – 9 

(Jongman et al., 1997). Panaudojant regresinę analizę buvo 

atlikta Elenbergo indikatorinių rodiklių analizė. 

Analizuojamas ţolinės augalijos ir samanų paplitimas 

įvairiu atstumu nuo įmonės AB „Achema“. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

AB „Achema“ teršalų poveikio zonoje atlikti augalijos 

tyrimų rezultatai rodo, kad tolstant nuo įmonės rūšių 

skaičius tendencingai maţėja (1 lentelė). Šią tendenciją 

galėjo nulemti arčiau taršos šaltinio nitrofilinių rūšių 

(Rubus idaeus L., Impatiens parviflora DC. ir kt.) 

pagausėjimas. Tolstant nuo gamyklos šių rūšių skaičius 

maţėja to pasekoje maţėja ir bendras rūšių skaičius. 
 

1 lentelė. Ţolinių augalų ir samanų rūšinė sudėtis ir padengimas (%) 

skirtingu atstumu nuo „Achema“ 
Table 1. Species composition and cover (%) of herbs and moss at 

different distances from „Achema“ 

  

Rūšys Species 

Atstumas iki „Achema“, km 
Distance to „Achema“, km 

3 5 9 20 

1 2 3 4 5 

Rūšių skaičius Number of species 37 35 33 28 

Ţolių ir krūmokšnių padengimas(%)  
Cover of herbs and dwarf shrub (%)  

19,06 14,58 7,56 14,58 

Samanų padengimas (%)  

Cover of moss (%) 
26,46 14,38 33,23 27,71 

Žolinė ir krūmokšnių danga Herbs and dwarf  shrubs 

Agrostis capillaris L. 0,35 0,04 0,03 0,02 

Calamagrostis arundinacea (L.) 

Roth 
0,60 0,21 0,41 0,17 

Calluna vulgaris (L.) Hull - - 0,05 0,04 

Carex digitata L. - - 0,01 - 

Chelidonium majus L. 0,06 0,02 - - 

Circaea alpina L. 0,03 - - - 

Convallaria majalis L. - 0,02 0,01 0,15 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. - 0,02 - - 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 
Fuchs 

0,79 0,40 0,42 0,15 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 0,03 0,19 - - 

Fallopia convolvulus (L.) À. Löve 0,19 - - - 

Festuca ovina L. 0,08 0,04 0,10 0,13 

Fragaria vesca L. 0,03 0,06 0,03 - 

Galeopsis sp. 0,41 0,06 0,01 - 

Galium sp. 0,03 - - - 

Geranium robertianum L. - 0,02 - - 

Geum rivale L. - 0,04 - - 

Goodyera repens (L.) R.Br. - 0,04 0,01 0,02 

Hieracium murorum L. 0,06 - - - 

Humulus lupulus L. 0,06 - - - 

Impatiens parviflora DC. 2,40 7,00 0,01 - 

Luzula pilosa (L.) Willd. 0,27 0,15 0,06 0,23 

Maianthemum bifolium (L.) F.W 

Schmidt 
- 0,06 0,01 0,02 

Melampyrum pratense L. 0,15 - 0,31 0,17 

Mycelis muralis (L.) Dumort. 0,13 0,23 0,03 0,02 

Orthilia secunda (L.) House - - - 0,02 

Oxalis acetosella L. 6,48 4,46 1,33 0,21 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1,44 0,02 0,28 0,06 

Rubus idaeus L. 2,53 0,46 0,26 0,10 

Rubus saxatilis L. 0,06 - 0,03 0,08 

Rumex acetosella L. 0,06 - 0,04 - 

Solidago virgaurea L. - 0,04 0,01 - 

Stellaria media (L.) Vill. 0,28 0,02 0,02 - 

Stellaria nemorum L. - 0,04 - - 

Trientalis europaea L. 0,10 0,04 0,01 0,17 

Urtica dioica L. - 0,08 - - 

Vaccinium myrtillus L. 0,41 0,31 3,28 12,79 

Vaccinium vitis-idaea L. 0,25 0,02 0,45 0,48 

Veronica officinalis L. 0,06 - 0,01 - 

Viola riviniana Rchb. 0,03 - - - 

Samanų danga Moss 

Atrichum undulatum P. Beauv. 0,06 - - - 

Aulacomnium palustre (Hedw.) 

Schwaegr. 
- - - 0,06 

Dicranum polysetum Sw. 0,11 0,17 0,57 0,79 

Dicranum scoparium Hedw. 0,43 0,17 0,35 0,15 

Eurhynchium angustirete (Broth.) 

T. J. Kop. 
- 0,19 0,01 0,02 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

11,72 10,85 12,49 14,10 

Plagiomnium affine (Bland.) T. J.  

Kop. 

 

0,31 0,58 - 0,15 
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1 2 3 4 5 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 6,60 0,96 11,07 9,46 

Polytrichum sp. 0,13 0,04 0,09 0,04 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) 

De Not. 
3,19 0,13 2,74 0,21 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 
Warnst. 

0,04 - - - 

 

Tyrimo metu daugiausiai rūšių buvo rasta 3 km 

atstumu nuo įmonės nutolusiame tyrimo barelyje, čia buvo 

aptiktos 37 augalų rūšys (1 lentelė). Iš ţolinių augalų rūšių 

gausiausiai vyravo Oxalis acetosella L., kiek maţiau 

Rubus idaeus L. ir Impatiens parviflora DC.  

5 km atstumu esančiame tyrimo barelyje buvo rastos 

35 rūšys, iš kurių 27 sudarė krūmokšniai ir ţolinės 

augalijos rūšys. Gausiausiai vyravo  Impatiens parviflora 

DC., kiek gausesnė buvo Oxalis acetosella L. Tolstant nuo 

įmonės šių rūšių gausumas maţėja. Šiame barelyje 

atsiranda tokios rūšys kaip: Convallaria majalis L., 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Geranium robertianum 

L., Geum rivale L., Goodyera repens (L.) R. Br., 

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Solidago 

virgaurea L., Stellaria nemorum L., Urtica dioica L.  

9 km atstumu nuo AB „Achemos“ nutolusiame 

barelyje buvo nustatytos 33 augalų rūšys. Iš krūmokšnių 

gausiausiai vyravo Vaccinium myrtillus L., iš ţolinių 

augalų Oxalis acetosella L. Šiame barelyje atsiranda dvi 

naujos rūšys: Calluna vulgaris (L.) Hull, Carex digitata L. 

Toliausiai (20 km atstumu) nuo įmonės esančiame 

barelyje buvo rastos 28 rūšys, iš kurių gausiausiai vyravo 

Vaccinium myrtillus L. 

J. Strengbom ir kiti autoriai (2003) nustatė, kad į 

miškus patekus didesniems uţ 7-11 kg ha
-
¹ m

-
¹ azoto 

kiekiams, įsivyrauja Deschampsia flexuosa (L.) Trin. ir 

nyksta Vaccinium myrtillus L. Vokietijoje buvo atlikti 

augalijos tyrimai prie gyvulininkystės fermų, kur azoto 

emisijų kiekiai buvo didesni nei 150 kg ha
-
¹ m

-
¹, nustatyta, 

kad išnyko Calluna vulgaris (L.) Hull. bei Vaccinium vitis-

idaea L., tuo tarpu išplito Calamagrostis epigejos (L.) 

Roth., Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Sambucus nigra L. 

(Hofmann et al., 1990; Heinsdorf and Kraub, 1991). 

Išsamūs augalijos tyrimai buvo atlikti ir Didţiojoje 

Britanijoje prie gyvulininkystės fermų. Gauti tyrimų 

rezultatai parodė, kad šalia fermų, kur nustatyti dideli 

azoto emisijų kiekiai vyravo Rubus idaeus L., 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Holcus lanatus L. ir 

Urticia dioica L. (Pitcairn et. al., 2002). Olandijoje 1980 

m. viduryje atliktų tyrimų duomenimis apie 90% miškų, 

kur azoto iškritų kiekis siekė maţdaug 40 kg N ha
-
¹ m 

-
¹, iš 

40 labiausiai paplitusių miško ţolinių augalų vyravo šios 

rūšys: Galeopsis tetrahit L., Rubus sp., Deschampsia 

flexuosa (L.) Trin., Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 

Fuchs, Molinia caerulea (L.) Moench, Poa trivialis L. ir  

Urtica dioica L. (Dirkse, 1993). 

Atlikus tyrimą pastebėta, kad 3 km atstumu nuo 

gamyklos AB „Achema“, samanų rūšinė sudėtis buvo 

gausi, čia dominavo Hylocomium splendens (Hedw.) 

Schimp., kiek gausiau augo Pleurozium schreberi (Brid.) 

Mitt. Šios samanų rūšys visuose tyrimo bareliuose vyravo 

gausiausiai. Tolimesniuose nei 3 km atstumu esančiuose 

bareliuose samanos Atrichum undulatum P. Beauv. ir 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. –   neaptiktos. 

Tolimiausiame (20 km atstumu nuo įmonės) tyrimo 

barelyje aptikta nauja rūšis Aulacomnium palustre (Hedw.) 

Schwaegr. 

AB „Achema“ poveikio zonoje augančių ţolinių 

augalų rūšių projekcinis padengimas atskiruose tyrimo 

bareliuose svyruoja nuo 7,56 iki 19,06% (1 lentelė). 

Tolstant nuo gamyklos iki 9 km, ţolinės augalijos 

padengimas maţėja, lyginant su pirmu bareliu esančiu 3 

km atstumu nuo įmonės, padengimas sumaţėjo 11,5%. 

Maţą ţolinės augalijos dangos projekcinį padengimą 

įtakojo tankus eglės pomiškis. Dėl reto ţolinio ardo 

susivėrimo 9 km atstumu nuo gamyklos esančiame tyrimo 

barelyje samanų padengimas (lyginant su antru bareliu 

esančiu 5 km atstumu nuo gamyklos) padidėjo 18% ir yra 

didţiausias – 33,23%.  

Augalijos ekologinė charakteristika AB „Achema“ 

poveikio zonoje 
Atliktų tyrimų duomenimis pH rodiklis kito nuo 3,81 

iki 4,04 (2 pav.). Kitimo tendencija, atsiţvelgiant į atstumą 

nuo įmonės AB „Achema“, išreikšta vidutiniškai 

(R²=0,59), t. y. tolstant nuo gamyklos šis rodiklis šiek tiek 

maţėja. 
 

 

 

2 pav. Elenbergo ekologinių vidutinių svertinių rodiklių (pH (R) ir azoto 
(N)) kitimas įvairiu atstumu nuo įmonės „Achema“  

Fig. 2. Change of Ellenber weighted average indidicator values (pH (R) 

and nitrogen (N)) at the different distance from the enterprise „Achema“ 

Azoto rodiklis kito nuo 2,91 iki 5,07 (2 pav.). 

Pastebima jo maţėjimo tendencija didėjant atstumui nuo 

gamyklos (R²=0,74). Panašias tendencijas nustatė ir G. 

Sujetovienė (2006).  

Azoto rodiklio maţėjimo tendencija tolstant nuo 

įmonės yra tiesiogiai susijusi su gamyklos įtaka, kadangi 

arčiau gamyklos nusėda didesni teršalų kiekiai, o kartu su 

šiuo poveikiu yra susietas ir azoto junginius toleruojančių 

augalų išplitimas. Vadinasi, arčiausiai taršos šaltinio 

gausiau auga nitrofilinės rūšys, mėgstančios derlingesnius 

dirvoţemius. Tolstant nuo gamyklos, tokių augalų 

tendencingai maţėja.  

 

Išvados 

 

1. AB „Achema“ teršalų poveikio zonoje atlikti 

augalijos tyrimų rezultatai rodo, kad tolstant nuo įmonės 

rūšių skaičius maţėja. 
2. Arčiausiai azotinių trąšų gamyklos AB „Achema“ 

esančiuose tyrimo bareliuose (3 ir 5 km atstumu) 
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gausiausiai vyravo – Oxalis acetosella L., Rubus idaeus L., 

Impatiens parviflora DC., tolstant nuo gamyklos maţėja 

nitrofilinių rūšių gausumas ir 9 bei 20 km atstumu nuo 

įmonės nutolusiuose tyrimo bareliuose įsivyrauja azotui 

jautresnės rūšys Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-

idaea L., Luzula pilosa (L.) Willd. 
3. Visuose tyrimo bareliuose iš samanų gausiausiai 

vyravo brukniniam-mėlyniniam pušynui būdingos rūšys: 

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. ir Pleurozium 

schreberi (Brid.) Mitt.  
4. Įvertinus augaliją pagal Elenbergo indikatorinius 

rodiklius, nustatyta, kad vidutinis svertinis azoto rodiklis 

didėjant atstumui nuo gamyklos maţėjo. 
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Vaida Petkevičiūtė, Vitas Marozas 
 

Changes of herbaceous vegetation in vicinity of nitrogen factory AB „Achema“ 
 

Summary 

 
The aim of investigation was to determinate species composition and abundance of herbs and moss at the different distance from the enterprise J/V 

„Achema“, and evaluate ecological conditions using Ellenberg indicator values. The investigations were performed in 10 barrels at the distance of 3 km, 

5 km, 9 km and 20 km to the east and northeast from the nitrogen fertilizer enterprise „Achema“. Herbs and moss research plots were selected in pure 

pine stands, typical, homogeneous areas. Vegetation species composition analysis showed that the number of species decreases the distance from the 
factory. The Oxalis acetosella L., Rubus idaeus L., Impatiens parviflora DC. were more abundant near (3 and 5 km distance) the enterprise, while 

Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L., Luzula pilosa (L.) Willd. were more abundant further (9 and 20 km distance) from the enterprise. The 

most dominate moss in all barrels was Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Ecological conditions evaluated 
in accordance with Ellenberg indicator values, showed that the nitrogen indicator value was higher near the enterprise also. 

Flora, pollution, nitrogen, ammonia, Elenberg indicators 
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