
Alpensteenbok

Zoogdieren
Alpenmarmot

Alpensteenbok

beermarter

Bennett wallaby

beverrat

Boliviaans doodshoofdaapje

brilbladneusvleermuis

capibara

dianameerkat

doeroecoeli

dwergmangoest

dwergmuismaki

dwergoeistiti

dwergotter

fennek

geit

getreept stinkdier

Goeldi tamarin

goendi

grondkoeskoes

grote mara

keizertamarin

kleine kantjil

kleine panda

kunekune varken

Maleise bonte marter

capibara

kleine panda

dianameerkat

dwergoeistiti

fennek

goendi

keizertamarin



mandril

margay

noordelijke toepaja

pinché-aapje

potto

Prévosteekhoorn

ringstaartmaki

rode neusbeer

rode vari

Rodriques vleerhond

rotsklipdas

schaap

springbok

stokstaartje

suikereekhoorn

tweevingerige luiaard

witgezichtsaki

zwarte kuifmakaak

zwarte slingeraap

zwartstaartprairiehond

mandril

kunekunevarken

pinché-aapje

margay
kleine kantjil

Prévosteekhoorn

rode vari

witgezichtsaki

zwartstaartprairiehond



Vogels
aalscholver

Afrikaanse pinguïn 

argusfazant

Balispreeuw

Barletts dolksteekduif

Beringstrandloper

blauwe pauw

Congopauw

driekleurige glansspreeuw

dubbelhoornige neushoornvogel

edelpapegaai

Edwards fazant

eider

gewone jaarvogel

groene kakelaar

grote textorwever

hamerkop

helmparelhoen

heremietibis

Himalaya glansfazant

Incakaketoe

Incastern

Jan-van-gent

kea

kemphaan

Keniaanse kroonparelhoen

kievit

Afrikaanse pinguïn

Balispreeuw

Himalaya glansfazant

blauwe pauw

dubbelhoornige neushoornvogel

grote textorwever

driekleurige glansspreeuw



Noord-Hollandse blauwe kip

kluut

knobbelzwaan

konijnuil

kraanvogel

kuifhoenderkoet

kuifseriema

kuiftinamoe

lepelaar

Maleise jaarvogel

manenduif

nandoe

noordelijke witwangdwergooruil

oehoe

ooievaar

Palawanspiegelpauw

palmtortel

patrijs

pauwkalkoen

purperkaplori

regentparkiet

reuzentoekan

rode ibis

roelroel

rood saterhoen

roodoorbuulbuul

roodsnavelhokko

roodsnaveltok

roodstaartamazone

manenduif

konijnuil

reuzentoekan

rode ibis

nandoe

roodsnaveltok

knobbelzwaan

noordelijke witwangdwergooruil



roze kaketoe

roze pelikaan

slobeend

sneeuwuil

Socorrotreurduif

Temmincks jufferduif

trompetvogel

trompetzwaan

Victoria kroonduif

violette toerako

vorkstaartscharrelaar

wintertaling

witkraagijsvogel

zonneral

zonparkiet

Zuidelijke hoornraaf

zwarte zwaan

zwarthalszwaan

sneeuwuil

vorkstaartscharrelaar

witkraagijsvogel

Victoria kroonduif

zonparkiet

zwarte zwaan

roze pelikaan

violette toerako



Reptielen

groene boompython

gespikkelde padloper

Europese moerasschildpad

Afrikaanse doornstaartagame

baardagame

bonte gordelstaart

Chinese driekielschildpad

Chinese krokodilstaarthagedis

chuckwalla

driestreepdoosschildpad

Egyptische landschildpad

Europese moerasschildpad

Fijileguaan

Filipijnse zeilagame

geelbuik sierschildpad

gespikkelde padloper

groene boompython

groene leguaan

groene wateragame

gewone kameleon

Guatemalaanse stekelstaartleguaan

Hermanns landschildpad

kielschildhagedis

kolonistenagame

kraaghagedis

luipaardgekko

Madagaskar daggekko

Madagaskar stralenschildpad

Maleise rivierschildpad

mangroveslang

McCords slangenhalsschildpad

Filipijnse zeilagame

groene leguaan

kolonistenagame

Madagasker daggekko

gewone kameleon

mangroveslang

roodstaartrattenslang



Mexicaanse korsthagedis

netpython

neushoornleguaan

Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad

pannenkoekschildpad

roodstaartrattenslang

scheltopusik

Schneiders skink

sierschildpad

smaragdhagedis

Texaanse ratelslang

tokèh

Williams dwerggekko

Texaanse ratelslang

Williams dwergekko

pannenkoekschildpad

neushoornleguaan



axolotl

Amfibieën
Algerijnse ribbensalamander

Anthony’s pijlgifkikker

axolotl

blauwe pijlgifkikker

Europese boomkikker

gouden mantella

knoflookpad

pijlgifkikker

reuzenpad

ribbensalamander

roodoogmakikikker

Trinidad pijlgifkikker

vuursalamander

blauwe pijlgifkikker

gouden mantella

knoflookpad

roodoogmakikikker

vuursalamander



Vissen
Andaman juffer

anemoonvis

antennemeerval

antennezaagbaarsje

arapaima

Australische denneappelvis

baars

bladneusmurene

blankvoorn

blauwe goerami

blauwe haai (meerval)

blauwgroen juffertje

blauwoogkardinaalbaars

blauwrug eenhoornvis

blochi pantsermeerval

Boeseman’s regenboogvis

braadpanmeerval

Brabant bontbaars

brasem

bruinbandbamboehaai

bultkop glasbaars

citroencichlide

clownanemoonvis

clown-harnasmeerval

clown-modderkruiper

Congozalm

Copeland’s zalm

Denisons barbeel

diadeem dwergzeebaars

diadeem eekhoornvis

diamantgoerami

diamantsteur

diamantzalm

driedoornige stekelbaars

drievlek keizersvis

eenbandanemoonvis

epaulethaai

Europese karper

Europese meerval

Fuelleborn’s pruillipcichlide

fuselier

garibaldi

gebandeerde kwastsnoek

geelkopkaakvis

geelstaart fuselier

gehoornde koffervis

gekroonde keizersvis

gele koffervis

gele koraalgrondel

geringde gobie

gestreept zeepaardje

gestreepte vlagstaart

gevlekte barramundi

gevlekte buisaal

blauwoogkardinaalbaars

anemoonvis

gele koffervis

gestreept zeepaardvis



koperzalm

krijtbaars

luipaardmeerval

luipaardtrekkervis

lunula koraalvlinder

maagdslaapgrondel

mandarijnpitvis

marmerbijlzalm

masker wimpelvis

Mexicaanse blinde grottenvis

moeraal

neerkijker

Nyassa baardmeerval

olifantsvis

ooggvlekkoraalvlinder

oranjerode zebracichlide

oranjestreepgobius

pijlstaartrog

picaso doktersvis

pincetvis

poetslipvis

purperkopbarbeel

pyjama kardinaalbaars

regenboogforel

regenboogkarper

reuzengoerami

rifwachter

rode anemoonvis

rode koraalklimmer

gewone koraalduivel

gewone slijmvis

gewone wimpelvis

giraffenmeerval

glasmeerval

gouden Malawicichlide

groene trekkervis

grootneus eenhoornvis

grote lantaarnvis

grote zeenaald

haaienvinbarbeel

halfsnavelbek

harlekijn lipvis

hondshaai

hoogvin-zuigkarper

Indische glasbaars

Indonesische netmodderloper

juffer

juweelkardinaalbaars

juweeltetra

kegelvlekbarbeel

keizersvis

kersenbuikcichlide

kleine lantaarnvis

kleine verpleegsterhaai

koekoeksmeerval

konijnvis

koning Salomo visje

koornaarvis

kleine verpleegsterhaai

juweelkardinaalbaars

mandarijnpitvis

pincetvis

oogvlekkorraalvlinder



stierkophaai

vleermuisvis

rode pauwstaartcichlide

roestkleurige Malawi-cichlide

Rolland’s juffer

rood vlagbaarsje

roodbuik piranha

roodstaart tandkarper

roodstaartmeerval

roodvlekkardinaalbaars

ruisvoorn

schaakbord cichlide

scheermesvis

schol

Schwanenfeld’s barbeel

sherrybarbeel

sidderaal

spitssnuitkoraalklimmer

sterlet

sterpitvis

stierkophaai

Sumatraan

talbots juffer

tweevleklipvis

Valentini kogelvis

vleermuisvis

vuurstaartlabeo

winde

witborstdoktersvis

witgevlekte kogelvis

zebrastekelaal

zebra kopstaander

zebra maanvis

zebra meerval

zebra-modderkruiper

zebramurene

zeegrasvijlvis

zilverbijlzalm

zoenvis

zoetwaterpijlstaartrog

zwaarddrager

zwaluwstaart zeebaars

zwaluwstaartvis

spitssnuitkoraalklimmer

zwarte juffer



Geleedpotigen

atlasvlinder

morpho

smaragdgroene rozenkever

Tanzaniaanse bloembidsprinkhaan

Mexicaanse roodknievogelspin

glasvleugelvlinder

h oningbij

grijze hamadryasvlinder

atlasvlinder

brede Flappentak

dominokever

Fregateilandkever

gestreepte zweepspin

glasvleugelvlinder

grijze hamadryasvlinder

honingbij

Kameroen rozenkever

Mexicaanse roodknievogelspin

Mombassa treinmiljoenpoot

morpho

passiebloemvlinder

smaragdgroene rozenkever

Tanzaniaanse bloembidsprinkhaan

uilvlinder

wielwebspin

Mombassa treinmiljoenpoot

Kameroen rozenkever



Boom & plant

Bamboe

Doryanthes

Anemoon
Standplaats: 

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)
Standplaats: 

Hoewel de Brugmansia veel gifstoffen bevat, wordt de 
plant bij  Zuid-Amerikaanse inheemse culturen ook 
gebruikt als medicijn tegen hoofdpijn, reuma en 
infecties.

Doryanthes
Standplaats: 

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’.

Anemoon

Brugmansia



Vaantjesboom

Edelweiss
Standplaats: 

Rondom het verblijf van de Alpensteenbokken groeien planten en 
bloemen uit de Alpen. Het beroemdste 
plantje dat in het perk groeit is de edelweiss.

Helleborus
Standplaats: 

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
Standplaats: 

De vaantjesboom, ook wel zakdoekenboom genoemd, heeft opval-
lende witte bloemen die op vaantjes lijken.

Edelweiss

Helleborus



Erfgoed
Tête-a-tête stoelen

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.

Twee jachthonden

Deze iconische beelden van ARTIS vind je aan het eind 
van de Papagaaienlaan. De twee bronzen jachthonden 
werden in 1907 aan ARTIS geschonken door het 
genootschapslid P. Langerhuizen.

Stroomgoden

De zogenaamde “Stroomgoden” van kalk- of zandsteen 
vertegenwoordigen de rivieren de Waal en de Maas.

Stroomgod

Tête-a-tête

Jachthonden



De Vier Seizoenen

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 vrou-
wenfiguur 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.


