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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

 

2017. 
 
Az alapítvány 2017 évben összesen 2.670.952,- Ft támogatást kapott: 

Ebből: 
� 1 %- os támogatásból        780.446,- Ft 

� Pályázati úton elnyert támogatásból   2.670.952,- Ft 

� Magánszemélyek támogatásából      826.320,- Ft 

� Perselyes támogatásból      285.7456,- Ft 

 
 
 
A kapott támogatás felhasználása: 
 
A mentőmunka napi ellátásához szükséges ketrecek, kalitkák, befogószákok, szállítóboxok, etetőtálak, 
talajfűtők, hőmérők, melegítőlámpák vásárlása 289.871 Ft értékben.  
Gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények és műtéti anyagok 347.805 Ft értékben. 
Sajtómegjelenésekhez emblémázott polár-pulóverek vásárlása 95.910 Ft értékben. 
 
2017-ben az Alapítvány az alábbi természetvédelmi/állatvédelmi témájú nyilvános rendezvényeken 
szerepelt: 
 
2017. április 21-25. Föld Fesztivál, Budapest, Fővárosi Állat- és Növénykert (önálló sátor és bemutató) 
2017. október 4-8., Állatszeretet Fesztivál, Fővárosi Állat- és Növénykert (önálló sátor és bemutató) 

 
Az alaptevékenység részét képező, természetvédelmi oltalom alá tartozó fajok egyedeinek mentési adatai: 
 
103 fajhoz tartozó 1524 egyed, melyből 905 egyed madár (77 faj), 505 egyed emlős (16 faj), és 114 egyed 
hüllő és kétéltű (10 faj) volt.  
Részletes adatok: 
 
fekete rigó 157 
széncinege 95 
nagy fakopáncs 47 
házi rozsdafarkú 45 
egerészölyv 42 
vörös vércse 42 
házi veréb 34 
karvaly 33 
molnárfecske 31 
erdei fülesbagoly 27 
fehér gólya 26 
seregély 20 
tengelic 20 
zöld küllő 17 
füsti fecske 16 

sarlós fecske 16 
zöldike 16 
meggyvágó 13 
kuvik 12 
énekes rigó 11 
fenyőrigó 11 
macskabagoly 11 
vetési varjú 10 
sisegő füzike 9 
balkáni fakopáncs 8 
barátposzáta 8 
bütykös ásólúd 8 
szürke gém 8 
erdei szalonka 7 
szürke légykapó 7 

 



héja 6 
kékcinege 5 
bütykös hattyú 4 
csóka 4 
erdei pinty 4 
kis fakopáncs 4 
kormos légykapó 4 
barázdabillegető 3 
búbosbanka 3 
füleskuvik 3 
kerti geze 3 
kerti rozsdafarkú 3 
mezei veréb 3 
rétisas 3 
sárgafejű királyka 3 
dankasirály 2 
darázsölyv 2 
fekete gólya 2 
foltos nádiposzáta 2 
haris 2 
jégmadár 2 
kabasólyom 2 
őszapó 2 
sárgarigó 2 
uhu 2 
vörösbegy 2 
barna rétihéja 1 
cserregő nádiposzáta 1 
csilpcsalpfüzike 1 
énekes nádiposzáta 1 
fakó keselyű 1 
guvat 1 
gyöngybagoly 1 
holló 1 
kakukk 1 
kerecsensólyom 1 
kis poszáta 1 
közép fakopáncs 1 
lappantyú 1 
örvös rigó 1 
parti fecske 1 
rövidkarmú fakusz 1 
sárszalonka 1 
süvöltő 1 
törpegém 1 
uráli bagoly 1 
vörös kánya 1 
összesen:  905 

  
keleti sün 265 
törpedenevér 67 
kései denevér 52 
korai denevér 30 
vörös mókus 29 
denevér-faj 25 
durvavitorlájú 
törpedenevér 14 
fehértorkú denevér 8 
nagy pele 5 
erdei pele 3 
fehérszélű denevér 2 
vakond 1 
szürke hosszúfülű denevér 1 
vidra 1 
alpesi denevér 1 
vízi denevér 1 
összesen:  505 
  
ékszerteknős (2 faj) 61 
görög/mór teknős 38 
mocsári teknős 5 
foltos szalamandra 4 
erdei sikló 4 
fali gyík 1 
rézsikló 1 
összesen:  114 
madár (77 faj) 905 
emlős (16 faj) 505 
hüllő, kétéltű (10 faj) 114 
összesen 1524 



 
 


