
Adoptiepakket klein

caviabrilbladneusvleermuis

beverratBennett wallaby

beermarterAlpenmarmot

Zoogdieren

Alpenmarmot

Alpensteenbok

beermarter

Bennett wallaby

beverrat

Boliviaans doodshoofdaapje

brilbladneusvleermuis

cavia

Dianameerkat

doeroecoeli

dwergmuismaki

dwergoeistiti

dwergotter

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



Adoptiepakket klein

fennekdwergotterdwergmuismaki

dwergoeistiti

doeroecoeli

Dianameerkat

schaap

stokstaartje

suikereekhoorn

Thomsongazelle

witgezichtsaki

zwarte kuifmakaak

zwartstaartprairiehond

Zoogdieren

kogelgordeldier
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Adoptiepakket klein

kleine kantijlkeizertamarin

grote maragestreept stinkdier

geit

Goeldi tamarin goendi

huiskat

kunekune varken

Zoogdieren
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Adoptiepakket klein

Rodriques vleerhond

Prévosteekhoornpinché-aapje

Maleise bonte marter noordelijke toepaja

ringstaartmaki

schaap

Zoogdieren
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Adoptiepakket klein

ThomsongazelleBoliviaans doodshoofdaapje

witgezichtsakistokstaartje

zwarte kuifmakaak

suikereekhoorn

Zoogdieren

mandril
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zwartstaartprairiehond



Adoptiepakket klein

blauwe pauw

aalscholverBarletts dolksteekduif

Afrikaanse pinguïn 

Vogels

aalscholver

Afrikaanse pinguïn 

argusfazant

Balispreeuw

Barletts dolksteekduif

blauwe pauw

driekleurige glansspreeuw

dubbelhoornige 

neushoornvogel

edelpapegaai

Edwards fazant

eider

gewone jaarvogel

goudfazant

groene kakelaar

grote textorwever

hamerkop

helmparelhoen

heremietibis

Himalayaglansfazant

Incakaketoe

Incastern

Jan-van-gent

kea

kemphaan

Keniaanse kroonparelhoen

kievit

kip

kluut

knobbelzwaan

kokmeeuw

Balispreeuw

 p. 6 / 29



Adoptiepakket klein

HimalayaglansfazantJan-van-genthelmparelhoen

goudfazanthamerkop

heremietibis

grote textorwever

Vogels

konijnuil

kraanvogel

kuifhoenderkoet

kuifseriema

kuiftinamoe

kwak

lepelaar

Maleise jaarvogel

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

driekleurige glansspreeuw

gewone jaarvogel
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Adoptiepakket klein

kievitkemphaan

Incasternkea

Incakaketoe

Vogels

vrouwenlori

witkraagijsvogel

zonneral

zonparkiet

zuidelijke hoornraaf

zwarte zwaan

zwarthalszwaan

kroonparelhoen
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Adoptiepakket klein

kwakkuifseriema

kuifhoenderkoet

kokmeeuw

kip kluut konijnuil

kraanvogel 

lepelaar

Vogels
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Adoptiepakket klein

rode ibisrood saterhoen

reuzentoekanMaleise jaarvogel

manenduif

ooievaar noordelijke witwangdwergooruil

roelroel

Vogels

patrijs

pauwkalkoen
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Adoptiepakket klein

slobeend

roze kaketoe roodstaartamazone

roodoorbuulbuul Argusfazant

roze pelikaan

Socorrotreurduif

Vogels
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Adoptiepakket klein

zonparkiet zonneral

violette toerako

witkraagijsvogel

Temmincks jufferduif

Victoria kroonduif

vorkstaartscharrelaar

zuidelijke hoornraaf

Vogels

zwarthalszwaan zwarte zwaan knobbelzwaan
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Adoptiepakket klein

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

kielschildhagedis

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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Adoptiepakket klein

kolonistenagame

Madagaskar daggekkoGuatemalaanse stekelstaartleguaan

groene leguaan groene wateragamekraaghagedis

mangroveslang

Reptielen

neushoornleguaan Maleise rivierschildpad

neushoornleguaan

Nieuw-Guinese tweeklauw-

schildpad

pannenkoekschildpad

roodstaartrattenslang

scheltopusik

Schneiders skink

sierschildpad

tokèh

Williams dwerggekko
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Adoptiepakket klein

McCords slangenhalsschildpadscheltopusik

koningspythonMexicaanse korsthagedis

roodstaartrattenslang

Reptielen

Williams dwerggekkoSchneiders skink

tokèh Europese boomkikkerpannenkoekschildpad

Nieuw-Guinese                                  
tweeklauwschildpad

luipaardgekko

groene boompython

 p. 15 / 29



Adoptiepakket klein

blauwe pijlgifkikkerAnthony's pijlgifkikkeraxolotl

Amfibieën

Algerijnse ribbensalamander 

Anthony's pijlgifkikker 

axolotl 

blauwe pijlgifkikker 

gouden mantella 

knoflookpad 

pijlgifkikker 

reuzenpad 

ribbensalamander 

roodoogmakikikker 

Trinidad pijlgifkikker 

vuursalamander

gouden mantella knoflookpad

pijlgifkikkervuursalamander

roodoogmakikikker
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Adoptiepakket klein

driebandanemoonvis

blauwoogkardinaalbaars

Boeseman's regenboogvisbaars

Vissen

Andaman juffer 

antennemeerval

antennezaagbaarsje 

Australische dennenappelvis 

baars 

bijtje

bladneusmurene 

blankvoorn 

blauwe haai (meerval) 

blauwgroen juffertje 

blauwoogkardinaalbaars 

blauwrug 

blauwrugeenhoornvis

blauwstreepzandhapper

blochi 

Boeseman's regenboogvis 

Brabant bontbaars

brasem 

bruinbandbamboehaai 

clown-harnasmeerval 

clown-modderkruiper 

Congozalm 

Copeland's zalm 

Denisons barbeel 

diamantgoerami 

diamantsteur 

diamantzalm 

drievlek keizersvis

doornstaartmeerval

eenhoornvis

Eilandbarbeelepaulethaai 

Europese karper 

garibaldi 

gebandeerde kwastsnoek 

Eilandbarbeel

clown-modderkruiper

geelstaart fuselier
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Adoptiepakket klein

gehoornde koffervis

epaulethaai

Vissen

geelstaart fuselier 

gestreepte knorrende meerval

gehoornde koffervis 

gele koffervis

gele koraalgobie 

gele koraalgrondel 

geringde gobie 

gestreepte slijmvis

gestreepte vlagstaart 

gevlekte barramundi 

gevlekte buisaal

gewone koraalduivel 

gewone poetslipvis 

gewone wimpelvis 

gele koraalgobie

giraffenmeerval 

glasmeerval 

gouden Malawicichlide 

goudvis 

gewone slijmvis

groene trekkervis 

grootneus eenhoornvis 

grote lantaarnvis 

grote zoetwaternaald

haaienvinbarbeel 

halfsnavelbek 

hooglandtandkarper

harlekijn lipvis 

hondshaai 

hoogvin-zuigkarper 

garibaldi

harlekijn lipvis

gele koffervis gewone koraalduivel

glasmeerval

juweeltetrakoning Salomo visje
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Adoptiepakket klein
Vissen

Indonesische netmodderkruiper 

juffer 

juweelkardinaalbaars 

juweeltetra 

keizersvis 

kersenbuikcichlide 

kleine verpleegsterhaai 

koekoeksmeerval 

konijnvis 

koning Salomo visje 

koornaarvis 

krijtbaars 

langsnuitzeepaardje 

lunula 

lange maanvis

lunula koraalvlinder

koraalvlinder 

maagdslaapgrondel 

marmerdwergmeerval

mandarijnpitvis 

maskerwimpelvis

Mexicaanse blinde grottenvis

mccoskeri’s lipvis

moeraal 

neerkijker 

Nyassa baardmeerval 

olifantsvis 

oogvlekkoraalvlinder 

oranje zandhapper

oranjerode zebracichlide 

oranjestreepgobius

pincetvis 

paarse vuurvis

panterbaars

kersenbuikcichlide

mandarijnpitvis

pyjamakardinaalbaarsjuweelkardinaalbaars
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Adoptiepakket klein
Vissen

pantsermeerval

parelmoercichlide

purperkopbarbeel 

pyjamakardinaalbaars

regenboogforel 

rode keizersnapper

regenboogkarper 

reuzengoerami 

rifwachter 

rode dwergkeizersvis 

rode eenbandanemoonvis 

rode koraalklimmer

Rolland's juffer 

rood vlagbaarsje 

roodbuikpiranha 

roodstaart tandkarper 

roodkopcichlide

roodstaartmeerval 

roodvlekkardinaalbaars 

ruisvoorn 

schaakbord cichlide

scheermesvis 

schol 

Schwanenfeld's barbeel 

sherrybarbeel 

spitssnuitkoraalklimmer 

sterlet 

stierkophaai 

Sumatraan

talbots juffer 

tweevleklipvis 

Valentini kogelvis

vedervinmeerval

pincetvis oogvlekkoraalvlinder

olifantsvis

Mexicaanse blinde grottenvis reuzengoerami

roodvlekkardinaalbaars
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Adoptiepakket klein
Vissen

vleermuisvis

vossenkop 

vuurkeelcichlide

vuurstaartlabeo 

winde 

witborstdoktersvis 

witgevlekte kogelvis

zebra kopstaander 

zebra meerval 

zebra-modderkruiper 

zebramurene

zebrastekelaal 

zeebaars

zeegrasvijlvis 

zilverbijlzalm

zwaarddrager 

zwaluwstaart 

 zwaluwstaartvis 

zwarte driebandanemoonvis 

zwarte juffer 

zwarte pacu 

zwartegeest mesvis 

zweepstaartmeerval

zuignapharnasmeerval

zonnestraalkoraalvlinder

zijlvinharnasmeerval

vleermuisvis sterlet

roodbuikpiranha rood vlagbaarsje

zwarte driebandanemoonvis zwarte juffer

kleine verpleegsterhaai
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Adoptiepakket klein
Vissen

zwarte pacu zijlvinharnasmeerval

zwaluwstaart zwartegeest mesvis 

vuurstaartlabeo 

zwaarddrager 
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Adoptiepakket klein

brede flappentak

Ongewervelden

aardbeikoraal 

abrikozengeeltje 

acrasvlinder 

Amerikaanse kakkerlak 

Arizonaschorpioen 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 

diadeemzee-egel 

donutkoraal 

doodshoofdkakkerlak 

Doris passiebloemvlinder 

driekleurige deelanemoon 

Fregateilandkever 

ganzenvoetje 

gebandeerde koningsaurelia 

geelgerande uilvlinder 

gele korstanemoon 

gele schaalkoraal 

gemarmerde bladvlinder 

doodshoofdkakkerlak atlasvlinder

Congo rozenkever

diadeemzee-egel

Doris passiebloemvlinder glasvleugelvlinder

Aziatische bladsprinkhaan

gouden passiebloemvlinder
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Adoptiepakket klein

grijze hamadryasvlinder

Ongewervelden

gestreepte zweepspin

gevlekte roofwants 

glasvleugelvlinder 

gouden passiebloemvlinder 

goudrandpage 

grijze hamadryasvlinder 

groene bladtak 

groene krab 

grote bastanemoon 

grote duizendpoot 

grottenkrekel 

hamerkoraal 

Hewitsons tijgervlinder 

honingbij 

Ijslandse zeester 

Indiase boomvogelspin 

Indische wandelende tak 

Isabelle's langvleugel 

ivoor koraal 

Juno zilvervlek

juweelwesp 

karmijnrand 

karmijnvlekpassie-

bloemvlinder 

Khao wandelende tak 

kleine beerkreeft

kleine zandslak 

kleine zee-appel 

koningsaurelia 

koninklijke blauwvleugel 

koollederkoraal 

korstgorgoon langoest

groene bladtak

grottenkrekel

juweelwesp

honingbij

Indiase boomvogelspin

malachietvlinderlangoest
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Adoptiepakket klein
Ongewervelden

ledergorgoon 

malachietvlinder

mangrovekwal 

maronaboomslak

mediterrane viltkokeranemoon 

Mexicaanse roodknievogelspin 

Mombassa treinmiljoenpoot 

monarchvlinder 

morpho 

nihoboomslak 

olijfvlinder 

onbewolkte zwavelvlinder 

oranje passiebloemvlinder 

oranje tijger paardenanemoon 

paddenstoelkoraal 

parasolmier 

poeboomslak 

porseleinkrab 

postbodepassiebloemvlinder

purperen uilvlinder 

ramshoornslak 

reuzenbosuilvlinder 

reuzenpage reuzenuilvlinder 

rifdakzee-egel 

rode lakgarnaal 

Rode zee-egel 

roesttip roodklauwschorpioen 

roze cattleheart 

Sapho passiebloemvlinder 

Sara passiebloemvlinder

schijfanemoon 

Seychellenmiljoenpoot 

sissende kakkerlak

 

Mombassa treinmiljoenpootmangrovekwal

Mexicaanse roodknievogelspin

monarchvlinder morpho
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Adoptiepakket klein

Sara passiebloemvlinder

roesttip

parasolmier

postbodepassiebloemvlinder

Ongewervelden

smaragdgroene rozenkever 

tamarinde uilvlinder 

thoaspage 

tijgerbladvlinder 

tijgerstreeppassiebloemvlinder 

treksprinkhaan 

tropische brokkelster 

Vietnamese wandelende  

reuzentak 

vuurkreeft 

West-Afrikaanse reuzenslak

zacht lederkoraal 

zandster zandzee-egel 

zebramozaiekvlinder

zebrapassiebloemvlinder 

zeedahlia 

zeekomkommer 

zeekreeft 

zeewaaier 

Zuid-Amerikaanse                              

reuzensprinkhaan 

zuurstokkoraal 

zwarte page 

zwarte veldkrekel

smaragdgroene rozenkever

sissende kakkerlakzwarte veldkrekel
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