
Adoptiepakket klein

caviabrilbladneusvleermuis

beverratBennett wallaby

beermarterAlpenmarmot

Zoogdieren

Alpenmarmot

Alpensteenbok

beermarter

Bennett wallaby

beverrat

Boliviaans doodshoofdaapje

brilbladneusvleermuis

cavia

Dianameerkat

doeroecoeli

dwergmuismaki

dwergoeistiti

kleinklauwotter

fennek

geit

gestreept stinkdier

Goeldi tamarin

goendi

grote mara

huiskat

keizertamarin

kleine kantjil

kogelgordeldier

kunekune varken

Maleise bonte marter

mandril

noordelijke toepaja

pinché-aapje

Prévosteekhoorn

ringstaartmaki

Rodriques vleerhond

Alpensteenbok
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fennekkleinklauwotterdwergmuismaki

dwergoeistiti

doeroecoeli

Dianameerkat

schaap

stokstaartje

suikereekhoorn

witgezichtsaki

zwarte kuifmakaak

Zoogdieren

kogelgordeldier
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kleine kantijlkeizertamarin

grote maragestreept stinkdier

geit

Goeldi tamarin goendi

huiskat

kunekune varken

Zoogdieren
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Rodriques vleerhond

Prévosteekhoornpinché-aapje

Maleise bonte marter noordelijke toepaja

ringstaartmaki

schaap

Zoogdieren
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Boliviaans doodshoofdaapje

witgezichtsaki

stokstaartje

zwarte kuifmakaak

suikereekhoorn

Zoogdieren

mandril
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blauwe pauw

aalscholverBarletts dolksteekduif

Afrikaanse pinguïn 

Vogels

aalscholver

Afrikaanse pinguïn 

argusfazant

Balispreeuw

Barletts dolksteekduif

blauwe pauw

driekleurige glansspreeuw

edelpapegaai

Edwards fazant

eider

gewone jaarvogel

goudfazant

grote textorwever

hamerkop

helmparelhoen

heremietibis

Himalayaglansfazant

Incakaketoe

Incastern

Jan-van-gent

kea

kemphaan

Keniaanse kroonparelhoen

kievit

kip

kluut

kokmeeuw

konijnuil

kraanvogel

kuifhoenderkoet

Balispreeuw
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HimalayaglansfazantJan-van-genthelmparelhoen

goudfazanthamerkop

heremietibis

grote textorwever

Vogels

kuifseriema

kuiftinamoe

kwak

lepelaar

manenduif

noordelijke witwangdwergooruil

ooievaar

Palawanspiegelpauw

palmtortel

patrijs

pauwkalkoen

regentparkiet

reuzentoekan

rode ibis

roelroel

rood saterhoen

roodoorbuulbuul

roodstaartamazone

roze kaketoe

roze pelikaan

slobeend

Socorrotreurduif

Temmincks jufferduif

trompetvogel

Victoria kroonduif

violette toerako

vorkstaartscharrelaar

vrouwenlori

witkraagijsvogel

zonneral

driekleurige glansspreeuw

gewone jaarvogel
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kievitkemphaan

Incasternkea

Incakaketoe

Vogels

zonparkiet

zuidelijke hoornraaf

zwarte zwaan

zwarthalszwaan

kroonparelhoen

 p. 8 / 29



Adoptiepakket klein

kwakkuifseriema

kuifhoenderkoet

kokmeeuw

kip kluut konijnuil

kraanvogel 

lepelaar

Vogels
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rode ibis

rood saterhoen

reuzentoekan

manenduif

ooievaar noordelijke witwangdwergooruil

roelroel

Vogels

patrijs

pauwkalkoen
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slobeend

roze kaketoe roodstaartamazone

roodoorbuulbuul Argusfazant

roze pelikaan

Socorrotreurduif

Vogels
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zonparkiet zonneral

violette toerako

witkraagijsvogel

Temmincks jufferduif

Victoria kroonduif

vorkstaartscharrelaar

zuidelijke hoornraaf

Vogels

zwarthalszwaan zwarte zwaan
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chuckwalla

Chinese krokodilstaarthagedis

baardagame

bonte gordelstaartdriestreepdoosschildpad

Reptielen

Afrikaanse doornstaartagame

baardagame

bonte gordelstaart

Chinese krokodilstaarthagedis

chuckwalla

driestreepdoosschildpad

driestreeppijlgifkikker

Egyptische landschildpad

Europese boomkikker

Europese moerasschildpad

Fijileguaan

Filipijnse zeilagame

geelbuik sierschildpad

gespikkelde padloper

groene boompython

groene leguaan

groene wateragame

Guatemalaanse stekelstaart-

leguaan

Hermanns landschildpad

kolonistenagame

koningspython

kraaghagedis

luipaardgekko

Madagaskar daggekko

Madagaskar stralenschildpad

Maleise rivierschildpad

mangroveslang

McCords slangenhalsschildpad

Mexicaanse korsthagedis

Moorse landschildpad

Filipijnse zeilagame

Fijileguaan

Europese moerasschildpad

gespikkelde padloper
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kolonistenagame

Madagaskar daggekkoGuatemalaanse stekelstaartleguaan

groene leguaan groene wateragamekraaghagedis

mangroveslang

Reptielen

neushoornleguaan Maleise rivierschildpad

neushoornleguaan

pannenkoekschildpad

roodstaartrattenslang

scheltopusik

Schneiders skink

sierschildpad

tokèh

Williams dwerggekko
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McCords slangenhalsschildpadscheltopusik

koningspythonMexicaanse korsthagedis

roodstaartrattenslang

Reptielen

Williams dwerggekkoSchneiders skink

tokèh Europese boomkikkerpannenkoekschildpad

luipaardgekko

groene boompython
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blauwe pijlgifkikkerAnthony's pijlgifkikkeraxolotl

Amfibieën

Algerijnse ribbensalamander 

Anthony's pijlgifkikker 

axolotl 

blauwe pijlgifkikker 

gouden mantella 

knoflookpad 

pijlgifkikker 

reuzenpad 

ribbensalamander 

roodoogmakikikker 

vuursalamander

gouden mantella knoflookpad

pijlgifkikkervuursalamander

roodoogmakikikker
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brede flappentak

Ongewervelden

aardbeikoraal 

abrikozengeeltje

arcasvlinder  

Amerikaanse kakkerlak 

atlasvlinder

Aziatische bladsprinkhaan 

Aziatische reuzenbidsprinkhaan 

bamboevlinder 

blauw lederkoraal 

blauwe aurelia 

bloedrode bladvlinder 

bloemkoolkoraal 

Braziliaanse zalmroze 

vogelspin 

brede flappentak 

brokkelster 

Chileense vogelspin 

cilinderanemoon 

Congo rozenkever 

Cydno passiebloemvlinder  

doodshoofdkakkerlak 

Doris passiebloemvlinder 

driekleurige deelanemoon 

Fregateilandkever 

ganzenvoetje 

gebandeerde koningsaurelia 

geelgerande uilvlinder 

gemarmerde bladvlinder 

doodshoofdkakkerlak atlasvlinder

Congo rozenkever

diadeemzee-egel

Doris passiebloemvlinder glasvleugelvlinder

Aziatische bladsprinkhaan

gouden passiebloemvlinder
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grijze hamadryasvlinder

Ongewervelden

gestreepte zweepspin

gevlekte roofwants 

glasvleugelvlinder 

gouden passiebloemvlinder 

goudrandpage 

grijze hamadryasvlinder 

groene bladtak 

groene krab 

grote bastanemoon 

grote duizendpoot   

Hewitsons tijgervlinder 

honingbij 

Indiase boomvogelspin 

Indische wandelende tak 

Isabelle's langvleugel 

Juno zilvervlek

juweelwesp 

karmijnrand 

karmijnvlekpassie-

bloemvlinder 

Khao wandelende tak 

kleine zandslak 

koningsaurelia 

koninklijke blauwvleugel 

groene bladtak

juweelwesp

honingbij Indiase boomvogelspin malachietvlinder
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Ongewervelden

 malachietvlinder

maronaboomslak

Mexicaanse roodknievogelspin 

Mombassa treinmiljoenpoot 

monarchvlinder 

morpho 

nihoboomslak 

olijfvlinder 

onbewolkte zwavelvlinder 

oranje passiebloemvlinder  

parasolmier 

poeboomslak 

postbodepassiebloemvlinder

purperen uilvlinder 

ramshoornslak 

reuzenbosuilvlinder 

reuzenpage reuzenuilvlinder 

roze cattleheart 

Sapho passiebloemvlinder 

Sara passiebloemvlinder

sissende kakkerlak

 

Mombassa treinmiljoenpoot

Mexicaanse roodknievogelspin

monarchvlinder morpho
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Sara passiebloemvlinder

roesttip

parasolmierpostbodepassiebloemvlinder

Ongewervelden

smaragdgroene rozenkever 

tamarinde uilvlinder 

thoaspage 

tijgerbladvlinder 

tijgerstreeppassiebloemvlinder 

treksprinkhaan 

Vietnamese wandelende  

reuzentak  

West-Afrikaanse reuzenslak

zebramozaiekvlinder

zebrapassiebloemvlinder 

Zuid-Amerikaanse                              

reuzensprinkhaan 

zwarte page 

smaragdgroene rozenkever

sissende kakkerlak
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Anemoon

Boom en Plant 

Brugmansia

Doryanthes

Bamboe
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Anemoon
Plinius de Oudere schrijft dat de god van de westenwind, 

Zephyrus, verliefd was op de nimf Anemona. De jaloerse 

godin Flora wilde de liefde verbreken en veranderde haar in 

een bloem, een anemoon. Maar de wind gaf niet op en 

streelde zachtjes de bloemblaadjes. En dat doet de wind   

nog steeds.

Bamboe
Standplaats: Lemurenland

Bamboe zuivert de lucht met maar liefst 35% meer dan een 

boom en het is zelfs in staat om vervuilde grond op te 

schonen.

Brugmansia (Engelentrompet)
Hoewel de Brugmansia veel gifstoffen bevat, wordt de 

plant bij  Zuid-Amerikaanse inheemse culturen ook 

gebruikt als medicijn tegen hoofdpijn, reuma en infecties.

Doryanthes
De doryanthes komt oorspronkelijk uit Oost-Australië en 

heeft een gigantische bloeiwijze die als een speer uit het 

centrum van de plant omhoog komt. Een ‘speerbloem’ dus. 

Doryanthes bestaat uit de oud-Griekse woorden voor 

‘speer’ en ‘bloem’.
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Edelweiss

Boom en Plant 

Vaantjesboom

Helleborus

Edelweiss
Rondom het verblijf van de Alpensteenbokken groeien 

planten en bloemen uit de Alpen. Het beroemdste plantje 

dat in het perk groeit is de edelweiss.

 p. 27 / 29

Helleborus
De Helleborus staat ook wel bekend als kerstroos of 

nieskruid. De bloem heeft een intern kacheltje! Speciale 

gist in de nectar zorgen ervoor dat het in de bloem tot wel 

6 graden warmer kan zijn dan daarbuiten.

Vaantjesboom
De vaantjesboom, ook wel zakdoekenboom genoemd, 

heeft opvallende witte bloemen die op vaantjes lijken.
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Tête-a-tête stoelen

Erfgoed

Tête-a-tête stoelen

Stroomgoden

Twee jachthonden

Twee jachthonden

Stroomgoden
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Een vis-à-vis of een tête-à-tête is een discrete 

ontmoeting waarbij twee personen elkaar onder vier 

ogen spreken.  De vorm van de stoel zorgt ervoor dat  

bezoekers intiem met elkaar kunnen spreken zonder 

het hoofd te draaien. De tête-à-tête stoel wordt 

daarom ook wel ‘roddel-stoel’ of ‘kus-bank’ genoemd.

Deze iconische beelden van ARTIS vind je aan het eind 

van de Papegaaienlaan. De twee bronzen jachthonden 

werden in 1907 aan ARTIS geschonken door het genoot-

schapslid P. Langerhuizen.

De zogenaamde “Stroomgoden” van kalk- of zandsteen 

vertegenwoordigen de rivieren de Waal en de Maas.
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Erfgoed

Lente

Zomer

Winter

De Vier Seizoenen

Herfst
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De marmeren beelden van Lente, Zomer, Herfst en de grimmige Winter zijn waarschijnlijk rond 1882 door ARTIS aangekocht. 

Allegorische voorstellingen van de vier seizoenen werden vaak als tuinbeeld gekozen. De vier seizoenen zijn in de Hollandse 

Tuin van ARTIS te vinden. Op de zuidoosthoek is dat de Zomer. Een gracieus marmeren vrouwenfiguur met in haar armen 

een korenschoof en een sikkel die gevaarlijk dicht bij haar blote voeten ligt. De Lente staat op de andere zuidhoek en is 

beladen met een bloemenkrans. Aan de overkant staan de Herfst en de Winter. Het gebruik van dit soort beelden was erg 

geliefd in de classicistische tuinaanleg. De huidige opstelling is naar alle waarschijnlijkheid pas rond 1930 ontstaan.


