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Šio darbo tikslas – nustatyti Cd ir Pb koncentraciją paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) antţeminėje dalyje ir šaknyse skirtingose taršos zonose. 

Cd ir Pb koncentracija nustatyta atominės absorbcijos metodu naudojant atominį absorbcinį spektrometrą Shimadzu AA-6800. Analizė buvo atliekama 

elektroterminiu reţimu su deuterio fono korekcija. Elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniais naudotos vieno elemento tuščiavidurės katodo lempos su 

atitinkamomis rezonansinėmis linijomis (nm): Cd 228,8; Pb 283,3. Analizei naudoti didelio tankio grafito vamzdeliai, inertinės dujos – argonas.  
Tyrimui renkami kiečiai iš Utenos, Vilniaus ir Kauno miestų. Renkama iš tokių augaviečių: intensyvaus eismo, gyvenamųjų namų rajonų ir miestų 

centrinių dalių.  

Atlikus kiečių, surinktų iš Utenos, Kauno ir Vilniaus, analizę paaiškėjo, jog daugiausia Pb sukaupė kiečių šaknys, o Cd sukaupti kiekiai buvo kur kas 
maţesni, tačiau tolygiau pasiskirstę tarp antţeminės dalies ir šaknų. 

Sunkieji metalai; kadmis; švinas; paprastasis kietis; kadmio, švino koncentracija žalioje masėje  

 
Įvadas 

 

Ţmogaus sveikatai didelę įtaką daro sunkieji metalai, 

nes jie kaupiasi ţmogaus organizme ir aplinkoje bei 

pasiţymi didesniu ar maţesniu toksiškumu, todėl yra 

svarbu maţinti aplinkos taršą sunkiaisiais metalais. Viena 

iš aplinkos taršos sunkiaisiais metalais maţinimo 

galimybių yra fitoremediacija – augalų panaudojimas 

dirvoţemyje esančių teršalų kiekio maţinimui (Clemente, 

2005; Marchiol, 2004). Fitoremediacija daţniausiai 

naudojama tik galutiniam grunto valymui, kuomet tarša 

nėra didelė ir kiti metodai būtų sntykinai per brangūs 

taikyti; metodas taikomas in-situ, jo dėka taip pat atstatoma 

dirvoţemio struktūra (Kadūnas, Radienė, 2009). 

Ţinoma, jog piktţolės pasiţymi labiau išreikštomis 

fitoremidiacinėmis savybėmis nei daugelis kitų augalų 

(Adomaitis ir kt., 2001). Tačiau dalis tokių augalų 

(piktţolių) gali būti panaudoti maisto gamybos, medicinose 

pramonėje ir kitose srityse ir taip gali kilti rizika ţmogaus 

sveikatai, vienas iš tokių gana plačiai naudojamų augalų 

yra paprastasis kietis (Artemisia vulgaris).  

Atlikti įvairūs tyrimai su iš šio augalo (paprastasis 

kietis (Artemisia vulgaris)),  pagamintais preparatais,  

įrodo jo gebą gydyti įvairius kepenų (Gilani et al., 2005), 

tulţies sulčių išsiskyrimo, menstruacijų nebuvimo ir 

nereguliarumo sutrikimus (Teixiera Da Silva, 2004). Šio 

augalo preparatai tradicinėje medicinoje taikomi diabeto, 

epilepsijos gydymui. Paprastasis kietis taip pat naudotas 

kaip vienas iš vaistų komponentų šių ligų simptomams 

gydyti: nemiga, depresija, psichoneurozė, irzlumas ir 

nerimas (Walter et al., 2003). Taip pat įeina į vaistų 

virškinimo trakto ligoms gydyti, apetitui gerinti, medţiagų 

apykaitai reguliuoti sudėtį. Paprastasis kietis taip pat 

naudojamas prieskonių gamybai (jauni ūgliai, lapai ir 

ţiedai). Naudojamos ne tik švieţios, bet ir dţiovintos 

antţeminės augalo dalys,  nenaudojami tik sumedėję 

stiebai (Obelevičius, 2011). 

Cd ir Pb į augalą patenka kartu su pasisavinamu 

augalo vandeniu ir gali slopinti augimą, paveikti šaknų 

galiukus (Cd), sutrikdyti vandens ir mikroelementų 

pasisavinimą (Pb) bei sukelti galutinę augalo mirtį. Pats 

augalas apsisaugo nuo šių metalų glutationų ir fitochelatinų 

pagalba, kurie dalinai neutralizuoja sunkiuosius metalus 

(Yadav, 2010). 

Porebska ir Ostrowska (1999) tyrimo duomenimis, 

kuomet įvairios piktţolės buvo surinktos  sąvartyno 

teritorijoje,  paaiškėjo, jog paprastasis kietis pasiţymi 

kadmio (Cd) ir švino (Pb) akumuliacija. Cd susikaupė 36 

mg/kg sausos masės, o Pb – 17 mg/kg. Šiuos rezultatus 

patvirtino Elbės upės uţliejamose pievose augusių kiečių 

tyrimai, kai nustatytas Cd kiekis siekė 0,95 mg/kg 

(Overesch et al., 2007).  

Cd pasiţymi itin dideliu toksiškumu,  jo letalinė dozė 

lygi 1 g, tai vienas pavojingiausių metalų ţmogaus 

organizmui. Šiam metalui nėra būdingas kaupimasis 

organizme, tačiau dėl ilgos gyvavimo trukmės, gaunant 

pastovias metalo dozes jis gali kauptis kepenyse ir 

inkstuose, o tai didina riziką susirgti inkstų ligomis. Cd 

daţniausiai randamas kartu su cinku, šio metalo gavyboje 

Cd yra pašalinis produktas, todėl aplink cinko kasyklas 

daţnai aptinkami padidėję Cd kiekiai. Taip pat dideli Cd 

kiekiai į aplinką patenka deginant akmens anglį ar šiukšles, 

kuriose yra daug polivinilchlorido atliekų, kadangi jų 

gamyboje kadmis yra naudojamas kaip katalizatorius ar 

spalvą suteikiantis elementas. Metalas yra lakus, todėl 

lydant plieną, kuriuo jis galvanizuotas, teršiamas oras 

(Sitonytė, 2003). 

Apsinuodijimo Cd atvejai daţniausiai pasitaiko prie 

Cd kasyklų ar rūdynų. Japonijoje Jintsu upės slėnyje 

gyvenusios moterys, kurios prastai maitinosi ar buvo 

senyvo amţiaus, paveiktos dideliais metalo kiekiais sirgo 

kaulų išretėjimo liga, kuri pasireiškė dideliais sanarių 

skausmais. Kalcio jonai buvo keičiami Cd jonais ir taip 

silpnėjo kaulų struktūra. Ţmogaus ar gyvūnų organizmuose 

Cd kaupiasi per mitybos grandinę bei pašarus, su 

fermentais sudaro kompleksus, maţina kraujyje deguonies, 

fosforo, kalcio ir geleţies koncentraciją (Sitonytė, 2003). 

Metalo patekimo kelias lemia jo pasisavinimą organizme. 

Per virškinamąjį traktą patekusio Cd pasisavinama ~5%, o 

įkvėpto metalo pasisavinama net iki 90%, jis  susijungia su 

krauju ir išnešiojamas po audinius ir organus (Waalkes, 

2003). 

Pb iki šiol plačiai naudojamas daţų gamyboje, ypač 

besivystančiose šalyse (Clark et al., 2009). Didelė jo 
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sklaida aplinkoje vyko, kuomet metalas buvo naudotas 

kaip benzino priedas variklio detonacijai maţinti; taip pat 

gana ilgą laiką metalas buvo naudotas maisto konservų 

dėţučių gamybai. Tokiu būdu maistas buvo uţteršiamas Pb 

jonais (Berger et al., 2003). Iki šiol metalas plačiai 

naudojamas galvaninėse baterijose ir akumuliatoriuose.  

Didelės Pb dozės sukelia anemiją, kepenų disfunkciją, 

smegenų veiklos sutrikimus. Suaugusiems ţmonėms dėl Pb 

poveikio gali pakilti kraujo spaudimas. Metalas ypatingai 

veikia jaunesnio amţiaus individus, nes šiems reikia daug 

Ca (kaulų augimui). Taip pat Pb veikia besiformuojančią 

centrinę nervų sistemą, lengvai pereina į placentą ir veikia 

embrioną (Sitonytė, 2003). 

Pb kaip ir dauguma sunkiųjų metalų turi savo 

sinergistus (Cd) ir antagonistus (Ca). Pb ir Cd sinergetines 

savybes paaiškina  tyrimas atliktas su avimis. Avys buvo 

šeriamos Pb arba Pb ir Cd turinčiais pašarais. Net ir ilgesnį 

laiką avims šertoms pirmuoju pašaru nepasireiškė 

apsauginiai organizmo mechanizmai, o antruoju pašaru 

šertoms avims, ilgėjant minėtos dietos laikui didėjo Cd 

pasisavinimas organizme (Chiy et al., 2011). 

Darbo tikslas – nustatyti Cd ir Pb koncentraciją 

paprastojo kiečio (Artemisia vulgaris L.) antţeminėje 

dalyje ir šaknyse, nes tiriamasis augalas plačiai 

naudojamas maisto gamybos ir medicinos pramonėje, todėl 

svarbu nustatyti jo uţterštumą sunkiaisiais metalais. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimui atlikti buvo surinkta paprastojo kiečio 

augalinė medţiaga iš Utenos, Vilniaus ir Kauno miestų. 

Mėginiai rinkti iš skirtingų zonų: intensyvaus 

transporto/pramonės zona, gyvenamųjų namų zona ir 

miestų centrinių dalių zona (1 lentelė). 

  
1 lentelė. Paprastojo kiečio mėginių tyrimo vietos  

Table 1. Measurements places of  mugwort samples 

 
Tyrimo vieta 

Measurement 
place 

Zona 

Zone 

Augavietės aprašymas 

Description of habitat 

Uţpalių 

savartynas 
(Utenos r., 

Uţpaliai) 

Dump of 
Užpaliai 

Gyvenamųjų 

namų zona 
Zone of 

living 

houses 

Uţdarytas gyvenvietės sąvartynas, 

uţpiltas ţvyro gruntu, rekreacijos 
darbai nevykdyti. 

Closed dump 

PC „PROMO 

Cash&Carry“ 

(Utena) 
Supermarket 

„PROMO 

Cash&Carry“ 
(Utena) 

Intensyvaus 

transporto 

eismo zona 
Zone of 

intensive 

traffic 

Pramonės g. 5A, netoli AB "Utenos 

mėsa" ir prekybos centras „PROMO 

Cash&Carry“, apie 20 m nuo minėtos 
gatvės. 

Place near supermarket „PROMO 

Cash&Carry“ in Pramonės street 

UAB „Utenos 

alus“ (Utena) 
JSC „Utenos 

alus“ (Utena) 

 

Intensyvaus 

transporto 
eismo zona 

Zone of 

intensive 
traffic 

Pramonės g. 12, prie UAB „Utenos 

alus“ gamyklos, apie 5 m nuo minėtos 
gatvės. 

Place near JSC „Utenos alus“ in 

Pramonės street 

Varnių g. 

(Kaunas) 

Varnių street 
(Kaunas) 

Intensyvaus 

transporto 

eismo zona  
Zone of 

intensive 

traffic 

Varnių g. 38, šalia "Panerių g." 

stotelės, apytiksliai 3 m nuo kelio. 

Varnių street 38, near road 

Kauno pilis 

(Kaunas) 

Miesto 

centras 

Jonavos g. 6, prie autobusų stovėjimo 

aikštelės, šalia apleisto pastato. 

Tyrimo vieta 

Measurement 
place 

Zona 

Zone 

Augavietės aprašymas 

Description of habitat 

Castle of 

Kaunas 
(Kaunas) 

Center of 

city 

Jonavos street 6, near bus station 

Jiesios pl. 

(Kaunas) 

Jiesios 
avenue 

(Kaunas) 

Gyvenamųjų 

namų zona 

Zone of 
living 

houses 

Jiesios mikrorajonas, šalia krovininių 

traukinių geleţinkelio. 

Jiesios avenue near railway 

Oţeškienės g. 
(Kaunas) 

Ožeškienės 

street 
 (Kaunas) 

Miesto 
centras 

Center of 

city 

Oţeškienės g 37, 3 m atstumu nuo 
minėtos gatvės. 

Ožeškienės street 37, near road 

Skroblų g. 

(Vilnius) 

Skroblų street 
(Vilnius) 

Gyvenamųjų 

namų zona 

Zone of 
living 

houses 

Skroblų g. 25, netoli geleţinkelio 

Skroblų street 25, near railway 

Trimitų g. 
(Vilnius) 

Trimitų street 

(Vilnius) 

Intensyvaus 
transporto 

eismo zona 

Zone of 
intensive 

traffic 

Trimitų g., šalia degalinės ir gatvės, 
kurioje daţnai nusidriekia eilės 

automobilių piko metu. 

Trimitų street, near gas station 

 

Surinkus mėginius nuo antţeminės dalies buvo 

atskirtos šaknys. Mėginiai buvo dţiovinti 30 min 100ºC, po 

to dvi paras 70ºC. Išdţiovinti augalinės medţiagos 

mėginiai buvo susmulkinti. Po to mėginiai mineralizuoti 

198 ºC.  Po mineralizacijos mėginiai praskiesti dejonizuotu 

vandeniu. Cd ir Pb koncentracija paprastojo kiečio 

antţeminėje dalyje ir šaknyse buvo nustatoma atominės 

absorbcijos būdu. Naudotas atominis absorbcinis 

spektrometras-„Shimadzu“ AA-6800 (Japonija), 

elektroterminiu reţimu su deuterio fono korekcija. 

Elektromagnetinei spinduliuotei naudotos vieno elemento 

tuščiavidurės katodo lempos su atitinkamomis 

rezonansinėmis linijomis (nm): Cd 228,8; Pb 283,3. 

Analizei taip pat naudoti didelio tankio grafito vamzdeliai 

(Schunk Kohlenstofftechnik, Vokietija), inertinės dujos – 

argonas.  

Kiekybinei metalų koncentracijos analizei sudarytos 

kalibracinės kreivės iš atitinkamų standartinių (Pb, Cd) 

metalų tirpalų (Sharlau, Vokietija).  

Duomenų apdorojimui naudotos WizArd 2.31., 

Microsoft Excel 2007, Portable Statistica 8 programos.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Daţniausiai sunkieji metalai į aplinką patenka 

priklauso nuo tam tikroje vietovėje vykdomos 

antropogeninės veiklos. Paprastojo kiečio mėginiai buvo 

surinkti skirtinguose miestuose ir skirtingose taršos zonose. 

Atlikus paprastojo kiečio augalinės medţiagos (antţeminės 

dalies ir šaknų) analizę gauti šie rezultatai. 

Didesnė  Cd koncentracija antţeminėje paprastojo 

kiečio dalyje buvo nustatyta gyvenamųjų namų ir 

intensyvaus transporto zonose (Uţpalių sąvartyno 

teritorija, Varnių g., Kauno pilies prieigos, Jiesios pl. ir 

Trimitų g.; 1 pav.). Kitose tyrimo vietose (PC „Cash & 

Carry“, „UAB Utenos alus“, Oţeškienės g., Skroblų g.) 

didesnė Cd koncentracija buvo nustatyta paprastojo kiečio 

šaknyse (1 pav.). 
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1 pav. Cd koncentracija kiečio antţeminėje dalyje ir šaknyse 
skirtingose tyrimo vietose 

Fig. 1 . Concentration of Cd in mugwort overground and root parts 

in different measurement places 
 

Ištyrus Pb kiekį paprastojo kiečio antţeminėje dalyje ir 

šaknyse gauti rezultatai parodė, kad šaknyse buvo 

susikaupęs didesnis minėtojo metalo kiekis nei 

antţeminėje dalyje (2 pav.).  

 

 
 

2 pav. Pb koncentracija kiečio antţeminėje dalyje ir šaknyse 

skirtingose tyrimo vietose 

Fig. 2. Concentration  of Pb in mugwort overground and root parts 
in different measurement places 

 

Maţiausias Pb kiekis antţeminėje dalyje nustatytas 

Utenoje prie „UAB Utenos alaus“ gamyklos, jis siekė 0,32 

mg/kg. Sąlyginai maţesnė Pb koncentracija nustatyta prie 

PC „Cash & Carry“ (0,46 mg/kg) ir Uţpalių sąvartyno 

teritorijoje (0,43 mg/kg; 2 pav.).  

Šiek tiek didesni Pb kiekiai nustatyti Kaune Varnių ir 

Oţeškienės gatvių tyrimo vietose  abejuose mėginiuose 

rasta po 0,52 mg/kg. Pagrindinis šių teritorijų taršos 

šaltinis galėtų būti transporto emisijos. Panaši Pb 

koncentracija antţeminėje paprastojo kiečio dalyje 

nustatyta Vilniuje, Skroblų gatvėje–0,57 mg/kg. 

Didţiausia Pb koncentracija nustatyta Vilniuje Trimitų 

gatvėje ir Kaune Jiesios gyvenamųjų namų kvartale, 

atitinkamai 0,99 ir 0,91 mg/kg. Tokias metalų 

koncentracijas galėjo nulemti tai, jog Trimitų gatvėje piko 

metu būna intensyvūs transporto srautai, o Jiesios 

gyvenamųjų namų kvartale yra veikiantis krovininių 

traukinių geleţinkelis bei geleţinkelio pervaţa. 

Didesni Pb kiekiai nustatyti paprastojo kiečio šaknyse. 

Šie rezultatai sutampa su kitų autorių tyrimų rezultatais. 

Indijoje atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad ryţių 

(Oryza sativa L.) šaknyse susikaupė daugiau Pb nei 

antţeminėje dalyje (Karunakara et al., 2013). 

Mūsų atlikto tyrimo metu maţiausi Pb kiekiai buvo 

nustatyti Oţeškienės gatvėje augusio paprastojo kiečio 

šaknyse – 1,25 mg/kg, o didţiausi kiekiai nustatyti Vilniuje 

Skroblų g. ir Trimitų g. augusių paprastųjų kiečių šaknyse: 

2,66 mg/kg ir 2,53 mg/kg. Kauno pilies prieigose augusių 

paprastųjų kiečių šaknyse Pb koncentracija buvo (2,31 

mg/kg), Varnių g. (2,43 mg/kg). 

Tiriant Pb kiekius paprastojo kiečio antţeminėje dalyje 

ir šaknyse neišryškėjo išskirtys pagal augalų surinkimą 

skirtinguose miestuose, todėl galima spėti, kad tam įtakos 

galėjo turėti aplinkos veiksniai, intensyvaus eismo zonose 

nustatyta koncentracija didesnė (vidutinė koncentracija 

šaknyse – 2,23 mg/kg). 

Analizuojant vidutines Cd ir Pb koncentracijas kiečio 

antţeminėje dalyje ir šaknyse Pb daugiau susikaupė kiečių 

šaknyse (2 mg/kg), Pb kiekis antţeminėje dalyje siekė 0,61 

mg/kg. Cd koncentracija antţeminėje dalyje ir šaknyse 

buvo panaši, atitinkamai siekė 0,23 mg/kg ir 0,25 mg/kg. 

Tuo gali būti paaiškinamos augalų fitoremediacinės 

savybės. Augalai daugiau pernešantys  sukauptus 

sunkiuosius metalus iš šaknų į antţeminę dalį gali būti 

laikomi potencialiais fitoremediatoriais (Liu et al., 2008).  

 

Išvados 

 

1. Atlikus Cd ir Pb kiekio paprastojo kiečio mėginų, 

surinktų iš Utenos, Kauno ir Vilniaus miestų, antţeminėje 

dalyje ir šaknyse analizę paaiškėjo, jog daugiausia Pb 

susikaupė kiečių šaknyse (vidutinė koncentracija siekė 

0,61 mg/kg).  

2. Cd koncentracija antţeminėje dalyje ir šaknyse buvo 

pasiskirsčiusi tolygiau, vidutinė koncentracija siekė 0,23 ir 

0,25 mg/kg, tai reiškia yra geresnė pernaša iš šaknų į 

antţeminę dalį.  

3. Didesnė  Cd koncentracija antţeminėje paprastojo kiečio 

dalyje buvo nustatyta gyvenamųjų namų ir intensyvaus 

transporto zonose. 

4. Tiriant Pb kiekius paprastojo kiečio antţeminėje dalyje 

ir šaknyse neišryškėjo išskirtys pagal augalų surinkimą 

skirtinguose miestuose. 

5. Galima teigti, jog paprastasis kietis tinkamas dirvoţemio 

valymui nuo sunkiųjų metalų (Cd, Pb), bet norint padaryti 

tikslesnes išvadas reikia atlikti papildomus tyrimus. 
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Concentration of Cd and Pb in mugwort (Artemisia vulgaris) ground part and roots in different pollution zones 
 

Summary 

 

The aim of the present study was to determine concentration of cadmium (Cd) and lead (Pb) in mugwort (Artemisia vulgaris) roots and above 
ground in different areas of pollution. Concentration of Cd and Pb were measured by atomic absorption method using an atomic absorption spectrometer 

Shimadzu AA-6800th. The analysis was performed in electrothermal mode with deuterium background correction. Electromagnetic radiation used items 

to the hollow cathode with the resonant lines (nm): 228.8 Cd, Pb, 283.3. Analysis of the use of high-density graphite tubes, inert gas - argon. 
The study collected mugwort (Artemisia vulgaris) of Utena, Vilnius and Kaunas. Collected from these habitats: high-traffic, residential areas and 

central cities parts. 

After mugwort collected from Utena, Vilnius and Kaunas, the analysis showed that Pb has accumulated mostly mugwort roots and Cd accumulated 
quantities were much smaller but more evenly distributed between the ground part and the roots. 

Heavy metals; cadmium; lead; mugwort (Artemisia vulgaris);  concentration of cadmium and lead in green weight 
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