dymnivka dutá
Corydalis cava (L.) Schw. Et Koerte
čeleď: zemědýmovité - Fumariaceae

synonyma: Fumaria bulbosa a cava  L. - Fumaria cava (L.) Mill. – Pistolchia cava (L.) Bernh.– Corydalis tuberosa DC. 

slovenský název: dymnica (chocholačka) dutá
anglický název: Concave Corydalis
německý název: Hohler Lercheaspora
lidové názvy: polní routa, housátka, hužvor, smeteník, podražec okrouhlý

Areál rozšíření: 
Evropa s výjimkou její z. a s. části (na sever po j. Švédsko a 55° s. šířky v evropské části Ruska), na východ jihovýchod do povodí Donu a na Kavkaz.
Těžiště rozšíření v termofytiku a v teplejších částech mezofytika; v j. polovině Čech, v z. Čechách, na jz. a s. Moravě většinou jen roztroušeně a nerovnoměrně. V oreofytiku vzácně a většinou jen v nižších polohách. V planárním až suprakolinním stupni dosti hojně, popř. místy hojné, v subramontánnim velmi vzácně (max.: Hrubý Jeseník, Velká  Kotlina, cca 1130 m)
( HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1988)

Popis rostliny: 
	nižší vytrvalá, lysá, úhledná, jedovatá, časně jarní, snadno vadnoucí léčivá bylina
	podzemní hlíza velká dutá, s kořínky na celém povrchu, hlíza je stonkového původu
	lodyha přímá, 10 – 35 (-50) cm vysoká, jednoduchá, často hnědočerveně naběhlá, při bázi bez šupinovitého žlábkovitého listenu
	lodyžní listy 2 (-3), dlouze řapíkaté, v obrysu široce trojúhelníkovité, 2x trojčetné, modravě zelené; lístky klínovitě obvejčité, s různě hluboko laločnými až členěnými, obvejčitými nebo obkopinatými, vpředu tupými nebo  plus – mínus špičatými  úkrojky

 lodyžní listy značně přečnívající, i za plodu přímý; listeny vejčité nebo skoro eliptické, celokrajné, většinou sivomodře naběhlé; květy 18 – 28 mm dlouhé, lila nachové, bílé, žlutobílé, řidčeji růžové, tmavomodré nebo hnědavě nachové; přední okraj horního korunního lístku nahoru, dolní dolů ohrnutý, oba vpředu s výkrojem; ostruha rovnovážná nebo šikmo dolů sehnutá, na konci plus – mínus pravoúhle dolů ohnutá; čnělka na bázi rovná
 hrozen (5 -) 8 – 20květý
doba květu: III. – V. (březen – květen)
lesklé zobánkaté tobolky,  v obrysu  podlouhlé kopinaté, nicí (17-) 20 – 25 mm dlouhé, zúžené v přímý zobánek; stopky dolních plodů (3-) 4 – 7 (-10) mm dlouhé, semena černá, lesklá 2,5 – 3,0 v průměru; masíčko pentlicovité, k semeni přitisklé; 2n = 16 ( HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1988)

Obsahové látky:  
Hlízy dymnivky duté byly již dříve používány v lidovém i oficiálním lékařství. Hlízy – bohaté na alkaloidy korydalin, korykavin, bulbo kapnin aj. – se i dnes sbírají jako surovina k výrobě léků. Obsahové látky působí  na nervovou soustavu, snižují krevní tlak, zpomalují peristaltiku střev, ale ve větším množství působí – hlavně alkaloid bulbokapnin – jedovatě.V minulosti byla známá léčivým účinkem při Parkinsově chorobě a na snížení krevního tlaku. ( TŘÍSKA J. 1979)

Ekologie: 
Světlé humozní  háje a lužní lesy, smíšené listnaté lesy a křoviny (zvláště  lískové); na humusem bohatých půdách, za příznivých podmínek většinou pospolitě. Optimum výskytu ve společenstvech svazu Alno –Ulmion a ve svěžích porostech svazů Fagion a Carpinion  (diagnostický druh řádu Fagatalia sylvaticae ). V lužních lesích zejména ve fytocenozách podsvazu Ulmenion. (HEJNÝ S., SLAVÍK B. 1988)

Význam a využití v praxi:
Hlíza se sbírá v době vegetačního klidu. Očistí se a rychle ve stínu usuší. Umělá teplota při sušení nesmí být vyšší než 40°. Droga je omamného pachu, chuti ostře hořké. Nevykupuje se. Obsahuje ve všech částech, ale hlavně v hlízách alkaloidy (až 6%) korydalin, korybulbin, bulbokapnin, korytuberin, korydin aj. Jejich množství závisí na životních podmínkách rostliny. Droga se užívá především k izolaci alkaloidů. Snižuje krevní tlak a tlumístřevní peristaltiku. Působí na ústřední  nervovou soustavu, ochrnuje činnost předního mozku a prodloužené míchy. Větší dávky vyvolávají stavy podobné zánětům mozkových blan. Protože jde o drogu prudce jedovatou, může ji předepsat a kontrolovat pouze lékař. Předepisuje se při těžkých nervových poruchách, závratích a při duševních nemocech. Z hlíz připravený bulbokapnin se aplikuje při třesu,např. u paralysis agitans. ( KORBELÁŘ J., EDRIS Z. 1981) 

Zajímavosti: 
Ostatní druhy dymnivek se v léčitelství neužívají, ačkoliv také obsahují jedovaté alkaloidy. Je nutno s nimi zacházet opatrně. Jsou to např. dymnivka nízká (Corydalis pumila Rchb.), dymnivka bobovitá (Corydalis Fabacea Pers.), dymnivka plná (Corydalis solida L.) aj. Při sběru dymnivky je nutno dodržet všechna pravidla pro sběr jedovatých rostlin. ( KORBELÁŘ J., EDRIS Z. 1981)
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