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Verslag van het 29e congres van de Americanmalacologicalunion

De duur der lezingen was van 10 tot 30 minuten, de onderwerpen waren niet zo

gevarieerd als andere jaren. Systematische en faunistische onderwerpen overheersten,

respectievelijk zes en zeven lezingen; twee waren physiologisch, een ecologisch,
twee ethologisch, en twee overigen. De systematische groepen die werden besproken

waren: genus Eupera; familie Caecidae; Naakslakken; Zoetwater "limpets" (hoedjes-

slakken); genus Latiaxis ; Cypraea arabic a niger .
De faunistische onderwerpen: Mollus-

ken van Tampa.Baai; Zoetwatermossels van Michigan Meer; Zoetwatermollusken van Flo-

rida; Landslakken van Cuba; Rochefortia in.Tampa Baai; Zoetwatermollusken yan Geor-

gia; Triphoridae van Florida. Physiologische onderwerpen: Secundaire productiviteit
in Weekdieren; Waterhuishouding in de Mantelholte. Ecologisch: "Hersenspoeling" bij

Weekdieren»- Ethologisch: Booractiviteit van Capulus danieli; Nestbouw bij Musculus
.

Óverige onderwerpen: Fotograferen van levende Mollusken; Schelpen en Jongensclubs.

(Geïnteresseerden naar de inhoud van een dézer lezingen, verwijzen wij naar het

Jaarverslag van de A.M.U., dat in januari 1963 verschijnt, en aanwezig is (zal zijn)

in de bibliotheek van onze vereniging.
Van de sprekers waren 14.bëroepsmalacologen, al dan niet met academische op-

leiding, en zes amateurs. Qua nationaliteit waren 19 sprekers Amerikaan (4 dames,

15 heren), een Nederlander. Het aantal deelnemers was ver over de honderd-, bijna

uitsluitend afkomstig uit de Verenigde Staten, twee uit Egypte, een uit Porto Rico,

een uit Nederland.

De eerste avond werd gevuld met een vis-diner, op Floridaanse wijze bereid, en

aangeboden door de St. Petersburg Shell Club. De tweede avond werden kleurendia's

vertoond. De derde dag werd besloten met een cocktail-party, gevolgd door het jaar-

lijks diner.

De vierde en laatste dag is van ouds bestemd voor de excursie, die dit jaar

naar Tampa Baai leidde. Zuid Plorida behoort zoögeografisch tot West Indië, hetgeen

ook wel bleek uit de verzamelde weekdieren. Het deed ons goed vele bekenden van de

Caribische Zee weer te zien, maar het was nog prettiger om weer eens persoonlijk
contact te hebben met de vele collegae en verzamelaars, hetgeen het hoofddoel is

'van een congres.

Het volgende congres van de a.M.U. zal in 1963 in Buffalo worden gehouden.

H.E. Coomans

Het jaarlijks congres van de A.M.U. werd in 1962 gehouden in St. Petersburg,

Florida, van 31 juli tot en met 3 augustus. De tijds-indeling was gelijk aan die

van de vorige congressen. De ochtend van de eerste dag was voor inschrijving, de

eerste middag werd het Congres officieel geopend door de president. Vervolgens wer-

den de eerste voordrachten gehouden. De tweede en derde dag waren geheel gevuld met

korte lezingen, in totaal twintig. President gedurende dit Congres was dr. W.K.

Emerson, de huisvesting en andere voorbereidingen waren verzorgd door de St. Peters-

burg Shell Club. De lezingen werden gehouden in de gehoorzaal van het ”Florida

Presbyterian College”, de deelnemers waren ondergebracht in het studentenhuis van

dit College, de maaltijden werden gebruikt in de bijbehorende mensa.
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NASCHRIFT. Na het Congres reisden wij met ons gezin nog enkele dagen toeristisch

door Florida, en daarbij bleek hoe belangrijk schelpen zijn in deze streek. Behou-

dens dat er vele schelpen-verenigingen zijn, vindt men er een groot aantal schelpen-

winkels, waar schelpen, alsmede schelpen-souvenirs te koop zijn. Er is zelfs een

schelpenfabriek, alsmede enkele particuliere schelpenmusea. De schelpenhandel tiert

er welig, de schelpenprijzen zullen de Nederlandse verzamelaars afschrikken, ter-

wijl de meeste schelpen-souvenirs het aankijken, laat staan aanschaffen, niet waard

zijn. De verzamelaars zijn hier zeer actief, en vele bezitten prachtige collecties.

Florida's molluskenfauna is erg rijk, en heeft zowel Antilliaanse als meer noorde-

lijke soorten. Door het vele dreggen is ook de diepwaterfauna goed bekend, deze be-

vat vele endemen, maar het is mogelijk dat deze zgn. endemische soorten ook elders

voorkomen, wanneer elders gedregd zou worden.


