pumpava rozpuková
Erodium cicutarium L.
čeleď: kakostovité – Geraniaceae

synonymum: pumpava obecná

slovenský název : bocianik rozpukovitý
německý název: Gemeiner Reiherschnabel, Schierlings Reiherschnabel
anglický název: stark´s bill, filaree

Původ druhu: 
Středomoří

Areál rozšíření:  
Rozšířena od Středozemí po západní Himaláje, na severu po Irsko, jižní Anglii a jihozápadní Skandinávii, Do střední Evropy pravděpodobně zavlečena nejpozději ve středověku, dnes dokonale začleněna do zdejší vegetace. Druhotně roste i v dalších částech Evropy kromě arktických oblastí, roztroušena na Sibiři a ve východní Asii, na Sahaře, jižní a východní Africe, na Arabském poloostrově, v Severní Americe, Mexiku, Chile. Argentině, na Havaji , v Austrálii, na Novém Zélandu a v Tasmánii.
V České republice od nížin do pahorkatin roztroušeně až hojně, v chladnějších oblastech vzácně nebo chybí.( JANČA J. A KOL. )

Popis rostliny:
	Jedno až dvouletá bylina
	Kořenový systém: primární kořen se sekundárními vláknitými kořeny

Lodyha je 20 – 50 cm vysoká, poléhavá nebo přímá , žláznatě chlupatá
	Listy jsou v přízemní růžici. Lodyžní lístky jsou krátce řapíkaté a různotvaré.                        Horní listy bývají přisedlé, zpeřené, s větším počtem laločnatých postraních úkrojků. 
	Květy souměrné, listeny jsou na bázi srostlé, kališní ušty krátce osinkaté, koruna delší kalicha, světle karmínové nebo fialové barvy tmavě žilkovaná
	Květenství: okolík s dlouhými stopkami
Doba květu: IV. –X.
Plody: Rostlina produkuje několik nažek hnědé barvy, o velikosti 4 – 6 mm se       spirálovitě stočeným zobanem. Semena jsou vymršťována z plodu nebo se mohou chlupatou osinou zaplést do srsti zvířat. Pomocí spirálovitě stočené osiny se dokáží při změnách vlhkosti zavrtávat do půdy. Životnost semen je až 8 let. ( JANČA J. A KOL., BĚHAL A KOL. )

Obsahované látky: 
Obsahuje třísloviny, tuky, vosky, kyselinu  gallovou, glutaminovou a aminooctovou, alenin, azyprolin, prolin, histidin, tryptofan, draselné soli a malé množství kofeinu. ( JANČA J. A KOL. )

Ekologie: 
Stanovištní podmínky: Pole, mírně suché trávníky, podél cest, úhory, stráně, písčiny, náspy, rumiště
Podmínky růstu: preferuje půdy suché a výhřevné, kamenité nebo hlinité, umístění světlé a teplé. Špatně snáší trvalé zamokření a dlouhodobou sněhovou pokrývku.( JANČA J. A KOL. )


Význam a využití v praxi
Zemědělství: zapleveluje prořídlé obiloviny, víceleté pícniny a jařiny. Nepatří mezi nebezpečné plevele a ochrana je obdobná jako u kakostů. V pícninách snižuje krmnou hodnotu píce.
Využití v lékařství: Droga zastavuje krvácení a vyvolává stahy děložního svalstva. V malých dávkách zvyšuje krevní tlak, ve velkých dávkách jej snižuje. Je vhodným doplňkem při léčbě anginy pectoris, největší využití však nachází v gynekologii např. při nadměrné menstruaci nebo mimomenstruačním krvácení. Pravděpodobně působí i protinádorově. ( JANČA J. A KOL. )

Zajímavosti
Z plodu se neuvolňují jednotlivá semena, ale dílčí plůdky s velmi dlouhým zobanem, který se za sucha spirálně kroutí a za vlhka se opět roztáčí a narovnává. Střídáním obou pohybu se zavrtává do země. Šroubovité stáčení a pak narovnávání osiny se opakuje podle suchého a vlhkého počasí. (PODHAJSKÁ Z.)
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