
Cucumis humifructus 
 
A:aard-/erdvarkkomkommer, D: Erdferkelgurke,B: pammburu, (kon geen engelse of Hereronaam opspoor nie) 

 
 
Die plant met die eienaardige naam is 'n komkommerplant, soos ons dit ken, eenjarig. Dit lyk so, 
dit gedra so, slegs die vrugvorming is absoluut buitengewoon. 
 

                    
Ons sien een manlike en een vroulike blom. As die vroulike blom bestuif is, groei die steeltjie grond toe. 

 
 
Waar die blaar uit die rank groei , verskyn daar 'n aantal geel blommetjies: 8 tot 12 manlike 
blommetjies "skaar" om een vroulike blom  As die vroulike blom bestuif is, begin die blomsteeltjie 
groei, buig af grond toe, druk deur die grondkorsie en groei tot 15 tot 25 cm diep in die grond. Dan 
eers begin die vrug vorm diep onder in die grond sonder lig en lug. 
Die groen gedeeltes bo sorg vir die voeding wat deur die "naelstring" waaraan die vrug ontwikkel  
weer afgelei word na die vrug toe. 
 

 
 



Dit  is'n groot rankplant. Ek dink die ranke het so elke 10-15 cm 'n vrug, dws een rank van 150 cm 
lengte het tussen 10 en 15 vrugte. En een plant het seker meer ranke as net een of twee. 
 
Die vrugte is eetbaar, proe effens bitter, nie baie lekker nie. Binne-in is 'n deursigtige jel waarin die 
pitte sit. Daar is nie juis vesel in die vrugvleis nie. Boesmans in die Kalahari eet dit vir die vog. 
 

 

 
Daarvoor grawe die aardvarke ook die 
komkommers uit. Hulle breek die dop oop (dit 
is ongeveer so hard soos 'n litchidop, net 
ietwat taaier,), vreet die jel en (ek dink so) 
spoeg die pitte weer uit. Soos hulle die 
volgende vrug uitgrawe, gooi hulle grond op 
die pitte en bedek dit met grond. So kan die 
pitte wag vir die volgende reënseisoen, klaar 
"geplant" en veilig in die grond. 
 
Die plant voor die erdvarkgat is nog jonk. Die 
gat is nie 'n woongat nie, maar daar is vir kos 
gegrawe. 

 

 
 
Daar word beweer dat die plant amper uitgesterf het. Dit is nie so nie, hier bv is baie in die veld. 
Daar is nie baie navorsing beskikbaar nie, omdat: (my eie spekulasies): as jy die plant sien, is daar 
nie vrugte sigbaar nie. As jy die vrugte kry, is daar nie meer plantgedeeltes oor nie.  Die twee goed 
wat bymekaarhoort, word nooit bymekaar gesien nie. 
 

 

 
Die vrug is wit, omdat dit in die donkerte 
ontwikkel (dink aan diepdiepsee-kreature of 
wesens wat in donker grotte lewe, hulle is wit) 
Die vrug kan twee jaar in die grond lê sonder 
om te vrot. (Ook in my mandjie in die 
sitkamer is daar wat twee jaar gebêre is, voor 
dit vergaan/uitgedroog het.) 
Inderdaad 'n baie interessante plant, wat vir 
ons die kreatiwiteit in die natuur opnuut 
duidelik uitwys! 

 
Inligtingsbron: eie navorsing in die veld 
Fotos: Anka Eichhoff      Februarie 2014 (geaktualiseer Mei 2015) 


