leknín bílý
Nymphaea alba L.
čeleď: leknínovité – Nymphaeaceae

slovenský název: Lekno biele
anglický název: Water lily
německý název: Weise Teichrose
polský název: Grzybienie biale
maďarský název: fehér taviróza
lidové názvy: vodní lilie, vodní růže, vodní tulipán, vodníkova růže

Původ druhu:
pôvodný európsky druh

Areál rozšíření: 
rozšírený takmer v celej európe, na severe sa vyskituje po 63 sev. šírky,na juhu jeho areál siaha po severnú Afriku a Kaukaz, v Palestíne, Sýrii a Damašku, bol velmi častý v juhočeských rybníkoch, na Morave, na južnom, juhovýchodnom a východnom  Slovensku, predovšetkým  v nížinných stojatých vodách, pekné porasty sú v prírodných rezerváciách Červený potok a Číčovské mŕtve rameno, vzhladom na zmenšujúci sa počet stanovíšť je zákonom chránené v SR aj ČR, kategória C1 ( kriticky ohrozené ) (MÁJOVSKÝ J., KREJČA.J(1981): Rastliny vôd močiarov a lúk. SNP Martin:36) 

Popis rostliny: 
	trváca bylina

podzemok: mäsitý, až do 10 cm hrubý, plazivý, pokrytý jazvami po listoch, rastie obyčajne zvyslo
listy: sú dlhostopkaté , plávajú po vodnej hladine, majú valcovito okrúhly tvar, srdcovitú bázu, mávajú na rube červenofialový odtieň na rozdiel od leknice 	
květy: sú jednotlivé, rastú na dlhých stopkách, kalich sa skladá zo 4 lístkov, korunných lupienkov je vela (12-40) a postupne prechádzajú v tyčinky, ktoré majú rôzne hrubé nitky, býva ich až do 125, obrastajú semenník až po jeho vrchol, blizna je terčovitá s 12-25 svetložltými lúčmi, kvetom sa líši od lekna jasnobieleho , ktoré má zblížené, prekrývajúce sa laloky listov, rozšírené nitky vnútorných tyčiniek a 6-16 laločnatú bliznu,líši sa aj tvarom peľových zŕn 
květenství: jednotlivý kvet
doba květu: VI-IX
plod: makovici podobná tobolka polguľovitého tvaru s viacerými priehradkami, dozrieva pod vodou, semená hnedočervenej farby, zoskupené do rôsolovitých zhlukov(MÁJOVSKÝ J., KREJČA J.(1981): Rastliny vôd močiarov a lúk. SNP Martin:36)


Obsahové látky: 
seskviterpénové alkaloidy (nufaridin, deoxynufaridin, nufarolutin, nufakristin, thiobinufaridin,1-epithionufaridin)
(http://biotox.cz/farmakognozie/html/docs/plants/nuphar/index)

Ekologie:
Vodná rastlina, ktorej sa darí v hlbších stojatých vodách teplejších oblastí, v uzavretých mŕtvych ramenách, starších rybníkoch a iných vodných nádržiach, vyžaduje obyčajne vody bohatšie na živiny, s menším kolísaním vodnej hladiny v priebehu roka, dostatok svetla a závetrie, zaraďujeme ho medzi charakteristické druhy zvazu Nymphaeion, kde v rôznych spoločenstvách pokrýva podstatnú časť vodnej hladiny (MÁJOVSKÝ J., KREJČA J.(1981): Rastliny vôd močiarov a lúk. SNP Martin:36)

Význam a využití v praxi:
Zemědelskí význam:pestuje sa jako okrasný druh parkových jazierok v mnohých odrodách, kt. sa líšia hlavne farbou kvetov ( biele, rozne odtiene červenej, modré, pruhované, žlté či mramorované), široké listy poskitujú rybám ochranu, v chovných rybníkoch, okrem pstruhových sú však hustejšie porasty lekna nežiaduce, pretože veľmi zatieňujú hladinu. 
Liečitelstvo:zbiera sa oddenok na jar alebo na jeseň, niekedy sa zbiera aj kvet,z oddenku sa po omytí pripravuje tinktúra alebo extrakt, pôsobí silno sedatívne, užíva sa na zníženie pohlavnej dráždivosti, jako kardiosedativum či antiepileptikum, tinktura sa podáva najčastejšie 4x denne, počet kvapiek v jednej dávke by mal byť rovný polovici hmotnosti pacienta v kg, vzhladom k tomu , že droga nie je dostatočne prebádaná a vzhladom k jej pravdepodobnej toxicite, by nemali byť prekračované doporučené dávky a nemala by byť dlhodobo užívaná
(http://botanica.wendys.cz/kytky/K118.php)

Zajímavosti: 
 V starom Egypte patril k dôležitým rituálnym rastlinám je zrejme mierne jedovatý, možno z halucinogénnymi účinkami. O tom že bol v minulosti úzko spojovaný s mágiou svedčí i jeho latinské rodové meno (Nymphy su v antickej mytológii víly morí, riek a prameňov)
(http:// botanica.wendys.cz/kytky/K118.php) 
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