Witte plekken op beukenstammen
Dr. Th. C. Oudemans berichtte ons het volgende.
Het zal velen in het afgelopen najaar opgevallen
zijn dat zich grote witte plekken op vele beukenstammen vertoonden. Die witte plekken heb ik, alhoewel in veel mindere mate. ook geconstateerd op an-

dere gladstammige loofhoutstammen o.a. van populier, esdoorn e.a. Daar ik dit verschijnsel zelden of
nooit geconstateerd had, stuurde ik stukjes bast van
een beukenstam waarop die witte plekken voorkwamen, alsmede enkele foto's van gehele beukenstammen op aan het Phytopathologisch Laboratorium "Willie Commelin Scholten" te Baarn (directrice prof. dr.
L. C. P. Kerling). Als antwoord ontving ik het volgende, ondertekend door drs. J. van den Heuvel:
"Microscopisch onderzoek toonde aan dat deze witte plekken op de bast gevormd worden door een
schimmel, een basidlomyceet. Het "wit" bestaat nl.
in hoofdzaak uit mycelium met gespen, basidiën en

basidiosporen. Het bleek niet mogelijk, om aan de
hand van dit materiaal met absolute zekerheid de
soort te bepalen. Het materiaal was enigszins inge-

droogd, waardoor diverse details niet meer goed
waarneembaar waren. Bovendien is er weinig over-

zichtelijke literatuur over dergelijke resupinate (= tegen het substraat aanliggende) basidiomyceten.
Van dr. J. A. von Arx, directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn, vernam ik

evenwel dat de betreffende schimmel vrijwel zeker
Athelis epiphylfa Pers. (synoniem: Corticium centrifugum (Lév.) Bres.) Is. Deze schimmel komt algemeen
voor op boomstammen en schijnt fytopathologisch
niet van betekenis te zijn. De schimmel leeft hoogstwaarschijnlijk als saprofyt op of in de schors en leeft
mogelijk o.a. van de algen die op de bomen voorkomen. Onder gunstige omstandigheden kan hij zich
sterk uitbreiden. Vermoedelijk is het langdurig vochtige en toch betrekkelijk warme weer van de af-

gelopen herfst de oorzaak van het massale optreden
van deze schimmel geweest."

Ik kan aan het bovenstaande toevoegen dat in de
loop van december en speciaal nu, waarschijnlijk ten-

gevolge van de strenge vorst, de witte plekken zo
goed als niet meerte zien zijn.

Naschrift redactie:
Het door dr.Oudemans bedoelde verschijnsel was
Inderdaad in 1968 in het gehele land zeer opvallend, maar is ook in andere jaren, weliswaar in min-

dere mate maar toch regelmatig, bij houtsoorten met
een gladde schors geconstateerd.

Witte plekken op beukenstammen. "Schovenhorst". oktober
1968. Foto: Oudemans.
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