
 
Cucumis africanus 
 
E:  Wild cucumber, thorn cucumber 
A:  wilde komkommer, doringkomkommer, springbokkomkommer 
D:  Stachelgurke 
H:  omuti okasee (s het 'n kappie onderaan, word soos engelse th uitgespreek) /okaðee/ 
 
Die CUCUMIS komkommers is almal grondrankers .Komkommers en pampoene wat as 
groentes aangeplant word, hoort ook hierby.. Hulle vorm lang, slap takke, wat stervormig uit 'n 
middelpunt uitgroei (as hulle nie versteur word nie) en dan met klein "vangtoutjies" aan ander 
plante vasklou, om sodoende die takke in plek te hou. Van hulle maak ook stutwortels, wat dan 
die takke in die grond vasanker. 
 
Merkwaardig is ook dat hulle, alhoewel hulle redelike sagte vrugte vorm, baie lank hou en nie 
maklik vrot nie. Dit het ek by alle (wilde) komkommer-/pampoenplante opgemerk , wat 
grondrankers is. 
 
Die doringkomkommer het ek in Duitsland in 'n blommewinkel opgemerk, waar dit as 
dekorartikel uitgestal en ook in rankskikkings gebruik is.......dit is vir die doel INGEVOER. Sal jy 
dit doen, as die vrug gou vrot word? 
Dit kom in die suidelike Afrika in Angola, Namibia, Botswana , die RSA en in Zimbabwe voor, 
hoofsaaklik in sanderige grond, maar ook langs/ in droe rivierbeddings , langs paaie, daar waar 
die grond versteur is. 
 

  
wilde komkommer (vrug en blom)    gras word vasgevang 

 
Hierdie komkommer kan giftig wees. Volgens wat ek gelees het, is daar een variasie, wat 
ellipties (eiervormig ) en baie bitter is, en dis die GITIGE een. Die ander een is meer 
silindervormig (oblong) en nie baie bitter nie, die een word blykbaar deur die Jul'hoansie 
Boesmans geeet. 
(Ek sou dit nie toets nie) Die vruggies wat ek hier gekry het is nie so baie bitter nie. 
Die komkommers bevat die stof cucurbitacin, wat van die ergste bitterstowwe in plante oor die 
algemeen  en ook giftig is. 
DIE GIFTIGHEID NEEM MET DIE VORDERING VAN DIE RYPINGSPROSES TOE. 
 
Ons weet intussen, dat gifstowwe ter gelyker tyd ook medisinale waarde het en mense kan 
genees. So gebruik van die Hereromense 'n oopgesnyde doringkomkommer om 'n jukkende 
uitslag "te brand", soos hulle se. Ander bevolkingsgroepe gebruik dit as lakseermiddel. Die 
dosering is BAIE BELANGERIK; te veel kan die dood veroorsaak.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Kinders speel graag met die vruggies, ons het 
dit ook gedoen, dit was ons koeie.    
 
SPEEL: JA. EET: NEE! 
 
 
 
 

 

 
koeie en kalwers

Cucumis anguria (of Cucumis anguira) 
anguria beteken waatlemoen (water melon) 
anguira is 'n italiaanse van, en na 'n man met die van is die Indiese uitgawe van hierdie spesie vernoem 

 
E:  Wild cucumber, West Indian Gherkin, gherkin   
A:  agurkie, wilde komkommer  
D:  kon nie 'n naam opspoor nie 
 
 
As dit ryp is, is dit effekleurig geel.Van die inheemse mense eet dit, maar dit is nie 'n baie 
gewilde kos nie (soos die doringkomkommer ook). In Suidafrika word dit ingele (kommersieel) of 
daar word konfyt van gekook. Seker moet eers getoets word, hoeveel bitterstowwe die vrugte 
bevat. Hulle word kommersieel aangeplant, en ek dink, ook hier speel die gereelde gee van 
water 'n belangerike rol. 
 

  
Cucumis anguria     ingelegde agurkies 
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