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 Przebadano stężenia litu w wodach pitnych z domów mieszkańców Krakowa, 

obszarów podkrakowskich i kilku miejscowości Polski Południowej oraz w 

dostępnych wodach mineralnych. Stężenie litu w domowych wodach wynosiło 

od 1 do 90 µg/L, a w wodach mineralnych 1-5900 µg/L. Wyniki wskazują, że 

wody w Krakowie nie są istotnym źródłem litu dla ludzi, natomiast wody z 

miejscowości podkrakowskich i Polski Południowej mogą mieć wkład do 

realizowania minimalnego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Spośród 

przebadanych wód mineralnych około jedna trzecia może być znaczącym 

źródłem litu.  
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 Lit (Li), najlżejszy z metali alkalicznych, został odkryty w 1817 roku przez 

Johana Augusta Arfvedsona. Jest składnikiem wielu minerałów (spodumenu, 

lepidolitu, petalitu) i w wyniku procesów wietrzenia przechodzi do wód 

podziemnych (czasem wykorzystywanych jako wody mineralne), a także 

gruntowych. W wodach zalanego kamieniołomu wapiennego Zakrzówek w 

Krakowie oznaczono lit w ilości 23-156 µg/l (1), a w jaskini Smocza Jama w 

Krakowie 31-101 µg/l (2). Kilkadziesiąt lub nawet kilkaset razy większe ilości litu 

zawierają solanki i wody kopalniane. W solance z Zakładów Górniczych w 

Sieroszowicach oznaczono największą zawartość litu 23,3 mg/l. Z 46 przebadanych 

próbek wód kopalnianych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, jedynie w 

siedmiu próbkach zawartość litu była wyższa niż 1,9 mg/l, przy czym największą 

jego zawartość (5,85 mg/l) oznaczono w próbce wody dołowej z KWK Knurów (3). 

Wody kopalniane wydobyte na powierzchnię dostają się do środowiska. Lit 

dostający się do gleby pobierany jest przez rośliny i wchodzi do łańcucha 

żywnościowego.  

 Do dzisiaj nie została poznana funkcja litu w organizmie człowieka, mimo, że 

ślady litu wykryto w narządach i tkankach płodu już pod koniec 19 wieku. Jest on 

obecny we wszystkich narządach i tkankach. Lit wydaje się odgrywać szczególnie 

ważną rolę we wczesnym rozwoju płodu, o czym świadczy wysoka zawartość litu 
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w embrionach. Mechanizmy biochemiczne działania litu są wieloczynnikowe i 

skorelowane z funkcjami wielu enzymów, hormonów i witamin, jak również z 

czynnikami wzrostu i transformacji (4). W badaniach przeprowadzonych w latach 

1970-1990 stwierdzono, że szczury i kozy, które miały podaż litu na bardzo niskim 

poziomie, wykazywały zaburzenia behawioralne, wyższą śmiertelność i gorszą 

reprodukcyjność (5). Mimo, że u ludzi nie stwierdzono określonych jednostek 

chorobowych powiązanych z niedoborem litu, jednak badania wykazały, że niskie 

spożycie litu wiąże się ze zwiększeniem liczby samobójstw, zabójstw, aresztowań, 

zażywania narkotyków i innych przestępstw. Zaaplikowanie węglanu litu (w 

1949r.) okazało się korzystne w chorobie maniakalno-depresyjnej (4, 6) i do dzisiaj 

węglan litu jest jednym z najczęściej przepisywanych leków psychiatrycznych. 

Związki litu znajdują też zastosowanie w onkologii i dermatologii. 

 Mimo niejasności odnośnie konkretnych funkcji litu w organizmie przedstawione 

powyżej obserwacje wskazują, że jego rola jest korzystna. Dzienne 

zapotrzebowanie człowieka na lit zostało oszacowane w USA na poziomie 1000 µg, 

a minimalne rzędu 100 µg (4). Dzienne pobranie litu z całodzienną racją 

pokarmową waha się w bardzo szerokich granicach w zależności od źródła danych 

od 8,6 µg w Belgii (7) do 1485 µg w Meksyku (8). W Niemczech i Austrii, krajach 

o podobnym położeniu geograficznym do Polski, dzienne pobranie litu na dobę 

wynosiło 348-494 µg (9). Głównymi źródłami litu w pokarmach są warzywa i 

zboża oraz w niektórych rejonach woda pitna. W Teksasie w wodach kranowych 

stężenie litu osiągało wartość do 170 µg/l (10). Woda pitna stanowi tam istotne 

źródło pobrania litu. W rejonach tych wydalanie tego pierwiastka z moczem przez 

ludzi jest odwrotnie skorelowane z opadami deszczu, wskazując na rozcieńczenie 

pitnej wody wodą deszczową. 

 Niektóre wody mineralne oraz lecznicze dostępne na polskim rynku zawierają 

duże ilości litu. W wodzie Piwniczanka deklarowana zawartość litu wynosi 0,5 

mg/l, a w wodzie Franciszek (Wysowa) 6 mg/l. Woda ze źródła Marie-Christine 

Nord we Francji zawiera 8 mg/l.  

 Celem niniejszej pracy było przebadanie czy woda Polski Południowej może być 

dobrym źródłem litu oraz jaki wkład w jego pobranie mogą mieć wody mineralne. 

 

 

MATERIAŁ I METODY 

 

 Materiał: przebadano 162 próbki wody pobrane w domach mieszkańców różnych 

dzielnic Krakowa, pobliskich miejscowości (Alwernia, Skawina, Wieliczka) oraz z 

innych rejonów Polski Południowej (Miasteczko Śląskie, miejscowości 

podtatrzańskie: Nowy Targ i Krościenko nad Dunajcem, tereny rolnicze w 

województwie podkarpackim: Błażowa, Dynów). Przebadano również 34 wody 

mineralne: 32 handlowe i 2 szczawy pobrane ze źródła. Próbki wody zakwaszono 

stęż. HNO3 (0,5 ml/100 ml wody). 

 Metody: zawartość litu w wodzie oznaczono metodą atomowej spektrometrii 

absorpcyjnej techniką płomieniową (acetylen – powietrze). Do sporządzenia 
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wzorców użyto certyfikowany Lithium Standard for AAS o stężeniu 10044 mg/l 

firmy Fluka (nr kat 59916). Kalibrację wykonano w oparciu o 7 wzorców w 

zakresie 0-500 g/l. Otrzymana kalibracja była liniowa (r
2
=0,9999). Precyzja 

wynosiła 0,5% (100 µg/l), a limit detekcji 1,5 µg/l. Analizy kontrolowano za 

pomocą roztworu standardowego Li=100 g/l, a wyniki korygowano w oparciu o 

ten pomiar. Dokładność wykonywanych analiz potwierdzono analizując jako 

materiał odniesienia testową próbkę wody z programu Aquacheck (LGC Standards 

– PT, Round 369, Sample: 4 – Metals). Uzyskano wartość stężenia litu równą 

44,20,4 g/l, wobec wartości odniesienia 43,10,8 g/l. 

 Statystyka: wyniki analizowano za pomocą statystyk parametrycznych (Statistica 

5.1./Stat Soft, Inc). 

 

 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

 

 Stężenie litu w badanych, domowych wodach pitnych przedstawiono w tab. I. 

 

 
T a b e l a  I .  Stężenie litu w domowej wodzie pitnej z Krakowa i innych lokalizacji w Polsce Południowej* 
 

T a b l e  I .  Lithium concentration in household drinking water from Krakow and other locations in Southern Poland* 
 

Miejscowość 
lub rejon 

Średnie 
stężenie Li 

[µg/l] 

Odchylenie 
standardowe 

Mediana 
Zakres 

kwartylowy 
Liczba 
próbek 

KRAKÓW miasto 5 6 4 3 - 6 73 

W tym:      

ujęcie Dobczyce 4 1 4 3 - 4 18 

inne ujęcia lokalne 5 3 4 3 - 6 55 

KRAKÓW okolice 
podkrakowskie 

17 19 13 4 - 30 45 

Miasteczko Śląskie 5 1 5 4 - 5 9 

Nowy Targ, Krościenko 4 2 4 3 - 5 4 

Rejony rolnicze  
/woj. podkarpackie/ 

15 11 15 6 - 21 31 

W tym: studnie 18 12 15 8 - 24 19 
 

* dodatkowo: woda z sieci wodociągowych z innych miast - Gdańsk 301 μg/l; Warszawa 213 μg/l. 

 

 Średnia zawartość litu w wodach z Krakowa wynosiła 56 µg/l (bez względu na 

ujęcie), w wodach z rejonów podkrakowskich 1719 µg/l, z Miasteczka Śląskiego 

51 µg/l, z Nowego Targu i Krościenka 42 µg/l oraz z terenów rolniczych w 

województwie podkarpackim 1511 µg/l. Stężenia litu w wodach ze studni i z 

innych ujęć w terenie rolniczym nie różniły się znacząco. Stężenia litu we 
wszystkich badanych próbkach wody mieściły się w zakresie 1-90 µg/l. 

Analizowano również stężenie litu w kilku próbkach wody pobranych z kranu z 

sieci wodociągowej innych miast Polski, a oznaczone stężenia wynosiły: z 

Warszawy 21 g/l, z Gdańska 30 g/l.  
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T a b e l a  I I .   Stężenie litu (Li) w badanych wodach mineralnych  
 

T a b l e  I I .   Lithium concentration (Li) in mineral water studied 
 

Nazwa Ujęcie Miejscowość Li±SD[µg/l] 

Wody handlowe 

1. Zamecka Studnia Zamecka Prod. Jastrzębie Zdrój 0,6±0,2 

2. Mama i ja Ujęcie S-4 Damnica k/Słupska 1,8±0,1 

3. Primavera Źródło Primavera Aleksandria k/Ozorkowa 2,8±0,4 

4. Żywiecki Kryształ Ujęcie W Borze nr 1 Ślemień 2,9±0,3 

5. Dobrawa Ujęcie S-3 Rzeniszów k/Koziegłowy 3,2±0,5 

6. Żywiec Zdrój Ujęcie Pilsko Jeleśnia k/Żywca 3,7±0,3 

7. Woda magnezowa 
Ujęcie Arca North 
Studnia nr II 

Ostromecko 4,5±0,1 

8. Jura Skałka Studnia Skałka Skałka 4,6±0,5 

9. MAGNEVita Źródło Marter Sierpc 5,2±0,4 

10. Arctic Otwór Arctic Plus Grodzisko Wielkopol. 6,3±0,3 

11. Babia Góra Ujęcie ZB1 Zawojanka Zawoja 7,5±0,3 

12. Nałęczowianka Otwór Nałęczowianka Nałęczów 8,2±0,4 

13. Kinga Pienińska Źródła Św. Kinga i Kinga II Krościenko n. Dunajcem 9,5±0,2 

14. Ustronianka Ujęcie Basia Biała 10,1±0,3 

15. Jan  Krynica-Zdrój 13,8±0,3 

16. Nestle Aquarel Otwór Kol.Bochotnica 5 Nałęczów 14,4±0,5 

17. Jurajska Otwór Jurajska  Postęp 15,1±0,5 

18. Cisowianka Ujęcie Cisowianka Drzewce k/Nałęczowa 19,2±0,3 

19. Kropla Beskidu Ujęcie Kropla Beskidu Tylicz 28,6±0,6 

20. Staropolanka Źródło Staropolanka Polanica Zdrój 76,0±0,9 

21. Polanicka Otwór Sudety Gorzanów k/Polanicy Zdr. 96,0±0,4 

22. Wielka Pieniawa Źródło Wielka Pieniawa Polanica -Zdrój 118±1 

23. Krystynka Źródło nr 19a Ciechocinek 126±1 

24. Kryniczanka Ujęcie Zdrój Główny Krynica Zdrój 276±1* 

25. MultiVita Ujęcie MultiVita Tylicz 372±1 

26. Wysowianka Ujęcie W-24 Wysowa Zdrój 579±1 

27. Muszynianka Odwierty  Muszyna, Milik, Andrzejówka 590±1 

28. Józef Ujęcie Józef I Wysowa Zdrój 741±1 

29. Piwniczanka  
Odwiert P1, P2, P5, P6, P8, 
P9, P11 

Piwniczna Zdrój 788±2* 

30. Anka 
Źr. Dąbrówka, Mieszko, 
Młynarz, Marta 

Szczawno Zdrój 824±1 

31. Henryk Ujęcie W-11 Henryk Wysowa Zdrój 2014±1* 

32. Franciszek Ujęcie W-14 Franciszek Wysowa Zdrój 5900±2* 

Naturalne źródła** 

1. Michalina Naturalna szczawa Krościenko n. Dunajcem 2220±6 

2. Stefan Naturalna szczawa Krościenko n. Dunajcem 2580±12 
 

*Stężenia litu deklarowane na etykietach: Franciszek 6000 µg/L, Henryk 1000 µg/L, Piwniczanka 500 µg/L, Kryniczanka 
163 µg/L; **Źródła z wolnym dostępem dla ludności. 
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 W handlowych wodach mineralnych oznaczone stężenia litu mieściły się w 

szerokim zakresie 1-5900 µg/l (tab. II). Stężenie litu powyżej 1000 µg/l 

stwierdzono w dwu badanych wodach, w dziewięciu w zakresie 100-1000 µg/l, w 

ośmiu w zakresie 10-100 µg/l i stężenie poniżej 10 µg/l w trzynastu próbkach 

wody. Tylko w czterech badanych wodach stężenia litu były zdeklarowane na 

etykietach. Dla niektórych wód handlowych brak jest takich informacji mimo 

wysokiego stężenia litu oznaczonego w niniejszych badaniach. 

 W wodach mineralnych (w szczawach) pobranych ze źródeł w Krościenku nad 

Dunajcem stężenia były wysokie, w zakresie 2220–2580 g/l. 

 

 

WNIOSKI 

 

 1. Wyniki wskazują, że wody w Krakowie są bardzo ubogie w lit, a jedynie wody 

z miejscowości podkrakowskich i rolniczych z Polski Południowej mogą mieć 

pewien niewielki wkład do realizowania minimalnego zapotrzebowania na ten 

pierwiastek. W innych miastach Polski stężenia litu mogą być podobne do stężeń 

tego pierwiastka w Polsce Południowej.  

 2. W związku z powyższym wskazane jest picie wód mineralnych z istotną 

zawartością litu, aby skorzystać z potencjalnego dobroczynnego działania litu. 

Badania dotyczące wpływu litu na organizm człowieka powinny być 

kontynuowane. 
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LITHIUM LEVELS IN MINERAL WATER AND HOUSEHOLD DRINKING WATER  

FROM  KRAKOW AND SOUTHERN POLAND 

 

Summar y  

 

 The purpose of this study was to examine whether drinking water of Southern Poland can be a source 

of lithium for humans. We examined about 160 samples of drinking water collected in houses of 

residents from different districts of Krakow and surroundings as well as other regions of Southern 

Poland. We also examined the 34 mineral waters available in the area studied. Determination of 

Lithium in water was performed using the flame injection atomic absorption spectrometry (acetylene - 

air). The concentration of lithium in household waters ranged from 1 to 90 µg/L, and in the mineral 

waters 1-5900 µg/L. The results indicate that the drinking water in Cracow was very poor in lithium 

and only water from the towns near Krakow and in Southern Poland may have a small contribution to 

the realization of the minimum requirement for this element. Among the surveyed mineral water 

approximately one third can be a significant source of lithium. The waters which contain more than 

1000 µg/L of this element should, because of this, be regarded as medicinal. 
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