Lehdistötiedote, vapaa julkaistavaksi 5.2.2018

Terrascapingin uusi maailmanmestari on Tino Anttila, Faunatar, Suomi
Saksassa, Hannoverissa, pidettiin 2.-4.2.2018 Terrascapingin, eli terraarioiden maisemoinnin MM-kisat
Hannoverin kotieläinmessujen yhteydessä. Kotieläinmessujen antina oli monenmoista eläinaihetta,
yhtenä osana Terrascaping MM. Kotieläinmessut ovat huomattavan iso tapahtuma Saksankin
mittapuulla, kokonaiskävijämäärä ylsi vuonna 2017 yli 80 tuhannen.
Harrastuslajina terrascaping on kovasti Suomessa nostamassa päätään, sillä terraarioiden maisemointi
on hauskaa puuhaa johon voi osallistua vaikka koko perhe. Ensiajatuksena voi olla, että harrastus
koskettaa ainoastaan matelijoista ja muista terraarioeläimistä kiinnostuneita harrastajia, ja tokihan
harrastajista iso osa myös terraarioeläimiä kotonaan pitävät. Kuitenkaan se ei ole välttämätöntä.
Terrascaping saa tylsästä lasilaatikosta aikaan uskomattoman kauniin sisustuselementin, joten eläimen
hankinta ei ole välttämätöntä – kivitausta, juurakot, kauniit kasvit, vesiputoukset, sadettimet ja monet
muut yksityiskohdat toimivat hienoina sisustuselementteinä ilman eläviä eläimiäkin.
Terrascapingin MM-kisoissa oli ensimmäistä kertaa mukana myös Suomen edustaja, kun Faunatar
Skanssissa työskentelevä Tino Anttila suuntasi kisapaikalle. Kotikatsomoissa kisaa jännitettiin
livelähetyksien äärellä - livelähetyksiä ja muitakin videoita voi vielä jälkikäteenkin käydä katsomassa
Faunattaren Facebooksivuilla ja kotisivuilla.
Kisaan osallistui seitsemän alan ohtavaa tiimiä. Jokaisen tiimin tuli maisemoida kaksi terraariota:
ExoTerran Small Tall terraarion (mitat 45 x 45 x 60 cm) sekä ExoTerran suurimman terraarion (mitat 90 x
45 x 90 cm ).
Tyylejä nähtiin monenlaisia, mutta jokainen terraario oli valmistuttuaan kuin pieni pala Etelä-Amerikkaa:
teemana kisassa olikin "Dendrobatidae, Ever Green", joten terraarioiden sisustuksen tuli soveltua EteläAmerikasta kotoisin oleville nuolimyrkkysammakoille.
Kisassa arvosteltiin kumpikin terraario erikseen, sekä viimeisenä kokonaisuus: molemmat terraariot,
terraarioiden yhteydessä olleet tiedot terraarioon soveltuvasta eläimestä, ja muut kokonaisuuteen
vaikuttavat asiat.
Faunattaren väreissä kisanneen Tino Anttilan sijoitukset:
Pieni terraario 3. sija, Iso terraario 1. sija, Koko kisa 1. sija
Faunatar edustanut, tuore maailmanmestari työskentelee Faunatar Skanssissa, Turussa, jossa
järjestämme mitalikahvit kunhan voittaja palaa kotimaahan - kahvittelusta ilmoittelemme tarkemmin
Facebookissamme.
Kerromme mielellämme aiheesta lisää.
Kuvia ja videoita: http:/www.faunatar.fi/TerrascapingMM_Faunatar
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