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SulcoMania 2000 is een zeer toegankelijke
databank over Sulcorebutia's op CD-ROM.
Deze staat vol met informatie over de
(onder)soorten, aangevuld met maar
liefst 2400 foto's (geschat), en ter verduidelijking van de bloemsamenstelling en
kleuren ervan 175 bloemtekeningen
(geschat). De databank bevat verder circa
20 landkaarten en 10 3D-achtige foto's
alsmede informatie over groeilocatie en de
hoogte ervan per veldnummer. Verder
bevat het een veldnummerlijst met ongeveer 1200 veldnummers van 25 tot 30
veldonderzoekers. Bij veel veldnummers is
de bijbehorende plant-, bloem- en zaadinformatie op te roepen. De soorten/
ondersoortenlijst bevat circa 175 namen.
Tevens zijn er teksten van ongeveer 50
eerstbeschrijvingen van Sulcorebutiasoorten in het Nederlands, Duits of Engels;
de meeste hebben ook de Latijnse tekst. De
CD-ROM bevat enige gegevens over de
cultuur en vermeerdering van de planten.
Het klimaat en de groeiomstandigheden
van de soorten ter plaatse komen niet ter
sprake. De kaarten zijn duidelijk en de
kwaliteit van de foto's varieert van redelijk
tot zeer goed. Er zijn ook foto's van populaties in het wild waardoor men een indruk
krijgt van een aantal habitats.
De CD-ROM laat zich eenvoudig aan de
hand van de handleiding installeren. Het
opstartscherm van het programma verrast
je iedere keer met een andere foto van een
Sulcorebutia, waardoor je op een speelse
wijze met verschillende soorten geconfronteerd wordt. Hierna verschijnt het hoofdscherm 'SulcoMania 2000' dat opgebouwd

is uit een menubalk, een taakbalk en een
venster. Je zou verwachten dat de menubalk alle hoofdfuncties en de taakbak de
bijfuncties zou bevatten. Dit is echter niet
het geval. Een aantal hoofdfuncties komt
in de taakbalk voor en enkele bijfuncties in
de menubalk. Dit maakt echter de bedienbaarheid van het programma niet moeilijker. In het kort geef ik hierna vier hoofdschermen weer:
1 'SulcoMania 2000': Onder dit scherm
worden bloemen en planten getoond, uitgaande van een (onder)soortnaam of een
veldnummer. Verder kun je de globale
groeilocatie op een kaart vinden, en is
onder 'DIAGNOSE' de tekst van de eerstbeschrijving van de soort te zien. Via het
data-icoon verschijnt er een tabel met
(max. 22) kenmerken van de soort en verder nog andere informatie. Bij meerdere
foto's van planten met hetzelfde veldnummer, kun je de soms grote variatie binnen
een soort zien.
2 'Zoeken': Dit scherm is zeer handig als je
een onbekende plant wilt determineren. De
gegevens die je hebt, kun je invoeren in 22
rubrieken met ieder weer onderverdelingen
waaruit je kunt kiezen. Ook kun je omgekeerd te werk gaan en een veldnummer
invoeren waarna de kenmerken verschijnen.
3 'Vergelijken': Deze functie bevat twee
vergelijkingsschermen: Het eerste heet '2
Veldnummers'. In dit scherm kan men de
eerder genoemde (max. 22) plantkenmerken
van 2 veldnummers met elkaar vergelijken.
Tevens verschijnt er onderaan in het scherm
een groen-rood-grijze gelijkheidsbalk.

Het andere scherm heet 'Velden'. Het
scherm bevat negen velden (groeigebieden). Als je een veldnummer kiest verschijnt de bijbehorende gelijkheidsbalk in
het centrale groeigebied. De veldnummers
en gelijkheidsbalken van planten in het
centrale gebied en die er omheen worden
ook getoond.
4 'Foto's': In dit scherm kun je vier foto's
met elkaar vergelijken door ze uit de lijst
naar één van de vier locaties te slepen.
Elke foto beslaat dan een kwart van het
scherm.

teemeisen en de wijze waarop de vergelijkingsbalken worden samengesteld horen
vermeld te worden. Samenvattend kan
echter geconcludeerd worden dat SulcoMania 2000 een gebruiksvriendelijk, mooi
en up-to-date programma over Sulcorebutia's is. De CD-ROM is een lust voor liefhebbers van Zuid-Amerikaanse bolcactussen en een 'must' voor Sulcorebutialiefhebbers gezien de vele soorten, ondersoorten en - nog niet beschreven - species,
de zeer vele veldnummers, de mooie foto's
en de uitgebreide zoek- en vergelijkingsmogelijkheden.

Tot slot moet gezegd worden dat de handleiding op een enkel punt aangevuld zou
moeten worden. Vermelding van de sys-
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