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Ükski inimene pole saar, vaid osake mandrist. Üks puu ei ole mets ja veetilk ei ole meri. 

Keegi ei saa hakkama üksi, sest me kõik oleme omavahel seotud. Viimased keerulised 

aastad on selle puust ja punaselt selgeks teinud. Kõik mõjutavad kõiki ja kõike. Suurimaks 

etturiks selles koosolemise valemis on aga kahtlemata inimene. Meie suhtumine ja 

käitumine on ju see, mis soojendab kliimat ja tungib sinna, kus loodusseadused peaksid 

valitsema. Me peame sellest endale aru andma, et midagi saaks muutuda. Ja me saame 

midagi teha, et püüda olukorda paremuse poole kallutada. 

Nii ka meie, Mart Reiniku Kooli pere, pöörame seekord pilgu Eesti looduse poole ja 

pühendame selleaastase HEA TEO ühele armsale tegelasele, kelle olemasolu on vajalik 

loodusliku elurikkuse säilimiseks. Meie heateost võidab nastik, kurg ja kotkas, aga ka 

tüütute kahjuritega võitlev aiapidaja. Saage tuttavaks hariliku mudakonnaga! 

 



Mudakonn on ümara ninamiku, suurte silmade ja väikese kehaga kahepaikne, kellele 

meeldib õhtuhämaruses sipelgaid ja ämblikke nosida. Teistest kodumaistest 

kahepaiksetest eristab teda see, et tema pupillid ei paikne mitte horisontaalselt, vaid 

hoopis vertikaalselt ehk püstiselt. Öise eluviisiga mudakonn kaevub päevasel ajal tagakeha 

ees pinnasesse, et siis öösel toiduretkele asuda. Täiskasvanud mudakonnad on ca 8 cm 

pikkused, kusjuures emased on isastest suuremad. Seevastu kullesed omandavad lausa 

tohutud mõõtmed - 13-15 cm! Värvuselt on mudakonnad väga mitmekesised: võib kohata 

valkjat, halli, helepruuni või kollakat ülapoolt; seljal olevad pruunid tähnid võivad 

moodustada laike, triipe, marmorja mustri või hoopiski puududa. Mis aga kõige põnevam 

— mudakonnadel võib küljes olla küüslaugulõhn. 

Mudakonn kuulub Eestis II kaitsekategooriasse ning tegemist on väheneva arvukusega 

liigiga. Peamiseks põhjuseks on tänapäevane põllupidamine, mis muudavad 

mitmekesised maastikud suurteks põldudeks, mida künnavad traktorid ja kus kasutatakse 

ohtralt taimemürke. Mudakonnal ei ole sellisel maastikul kuskil elada ega olla. 

Keeruliseks teeb mudakonna elu ka see, et Eestimaal ei ole enam piisavalt tiike, kus sigida, 

sest paljud on kinni kasvanud, asustatud kaladega või reostunud. Nii ongi ainuke võimalus 

tema päästmiseks luua mudakonnale sobilikke kasvualasid. Looduskaitsjad tegutsevad 

selle nimel ja mudakonnale rajatakse uusi elupaiku nii Assamallasse kui Mõdrikusse, aga 

üheks väga eriliseks elupaigaks on Piirissaare saar, mis on juba iseenesest vaatamisväärsus 

omaette. Sellel umbes 30 püsielanikuga Eesti väikesaarel võiks olla mudakonna 

kuningriik, sest Piirissaare elanikud järgivad oma elulaadis vanausuliste traditsioone ja 

kasvatavad sibulaid kõrgetel peenardel, mis on mudakonnale ideaalseks toidulauaks. 

Kahjuks kaob vanade inimeste lahkumisega nii kultuuriline mitmekesisus, kui kaovad ka 

peenrad ja konnad.  

Nüüd tulemegi mängu meie. Me saame toetada Piirissaare mudakonnade tiikide 

puhastamist ja rajamist, millega aitame otseselt kaasa nende arvukuse kasvule.    

Piirissaar saab siis ka edaspidi olla vääriliseks kuningriigiks meie mudakonnast printsile! 

 

Meid on palju ja kui me kõik anname 

väikese panuse, on suur asi tehtud.  

Sellel aastal seisneb Sinu panus selles, kui 

ostad ühe meie kooliga seotud 

kaardikomplekti, mida saad kasutada 

sõbrale tervituse või õnnesoovi saatmisel. 

Rõõmu saad tunda nii Sina, sõber kui ka 

mudakonn      

TEE HEAD, SIIS SAAD HEAD!



 


