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Armas värvija!

Sinu avatud raamatu nimeks on “Eesti loomade värviraamat”, kuid samahästi võiks see kanda pealkirja “Eesti looduse 
värviraamat”. Raamatu peategelased on küll loomad, kuid nad kõik tegutsevad keset neile omast loodusmaastikku. 
Neid ümbritsevad meie metsades kasvavad puud, taimed, samblikud, seal ringi lendlevad liblikad ja linnud või jões 
sulpsavad kalad. Seetõttu saab raamatu abil tuttavaks mitte üksnes 17 meil elava metslooma, vaid ka paljude teiste 
looma- ja taimeliikidega.

Kuidas värvida? Kõigepealt on hea teada, keda sa värvid. Selleks on iga lehe ülaservas kirjas pildil oleva looma nimi, selle 
all väiksemas kirjas aga muud eluslooduse liigid, mida pildilt võib leida. Missugustes toonides on loomad, maastik ja 
taimed päriselt, näed tagakaane sisekülje piltidelt. Neid pilte abiks võttes saad valida oma pildile ligilähedased toonid. 
Kuid loomulikult võid luua ka täiesti teistsuguse värvilise fantaasiamaailma, joonistada piltidele juurde putukaid, 
pilvi ja muud meelepärast.

Loovat lähenemist ja kauneid värve!
Elo Hermann, värviraamatu koostaja

Tegelikult jutustan ma iga värvimiseks mõeldud pildiga siin raamatus ka ühe tillukese loomaloo. Näiteks on siin 
lugu kärbist, kes on just avastanud juttselg-hiire ja järgmisel hetkel sõjatantsu alustab, et hiireke segadusse ajada 
ja kinni püüda.

Teisel pildil on keegi ilusad õunad ämbrisse ja plekilised hunnikusse korjanud. Viimastest on omakorda maitsvamaid 
välja valima tulnud kährikkoerad, et endale enne taliuinakut naha alla pisut rasva koguda. Keegi aga satub neile peale 
– üks kährik on tulijat juba märganud, teine veel mitte.

Kolmas pilt jutustab hallhüljestest, kes lesivad madalast veest välja ulatuvatel kividel, ja neist lendab üle hahk. Nii 
hahkadele kui ka hüljestele on madalikud ja väikesaared olulised, need on nende kodud. Neis paigus leidub rikkalikult 
toitu ning poegadel on seal turvaline üles kasvada. 

Nii võib vaadelda igat pilti ja tuletada sinna juurde oma loo, sest looduses on ju kõik omavahel tihedalt seotud 
– nii see, mis on silmale näha, kui ka kõik see, mis on vaid aimatav, aistitav või tunnetatav. Loodan, et selle raamatu 
värvimine aitab peale Eesti imetajate tundmaõppimise näha ka lugusid pildi taga ja avastada looduses olevaid seoseid.

Head värvimist!
Triin Tekko, joonistuste autor
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