Hangya Dániel (HangyaDani)

Sok éve kaptam elsQ csincsillámat CaveCattQl egy darabig dinamikusan nQtt a számuk de
sajnos a "fQ állattartó profilom" miatt meg kellett válnom tQlük.2005 májusa óta azonban újra
tudom biztosítani számukra a feltételeket.
Aktuális csincsilláim:
-JarJar standard fiú Nagykarácsonyból (2007. márciusi).
-Hófehér TOV white lány 2005.április 15-én született.
-Hope extra sötét black lány Nagykarácsonyból.2007.04.09.
-Joda violet bak sajnos úgy tqnik steril. (2004. decemberben született Dániában.)
-Rheia violet velvet lány (2006.06.30.) 2008. októberben jött Németországból.
-Shadow dark ebony-velvet bak 2005.ápr.4-én született 2006.aug-ban jött Németországból
Aszpikkal és Ninoval.
-Lilu homobézs lány született 2006. január végén vagy február legelején Németországból
hoztuk és a 23. szülinapomra kaptam Orsitól.
-Nino 2006. február 13i violet bak Németországból.
-Amélie aki ebony-white cross (?) violet hordozó lány 2006. július 9ei Nino párja.
-Evey homobézs violet lány Norkánál született szépség.(2008.01.03.)(Szerintem Magic párja
lesz majdan egyszer...)
-Imbellius dark ebony velvet fiú 2006. július 8ai.
-Flóra ebony-white cross potenciális-göndör-hordozó lány szintén 2006. július 8ai.
-Hitch blond ebony bak (2007. júliusi) Franciaországban született.
-Mila dark ebony pot-gönd-hord. lány aki 2006. június 29én született.
-Charlotte trikolor(?) csoki lány Belgiumon át jött Hollandiából 2006.09.08-án született.
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-Csufi white violet bak Ausztriából.(2007.08.30.)
-Vivien violet lány Norkától (2008.03.12.)
-black velvet lány aki kiöregedett Nagykarácsonyban még ott várja hogy elhozzam.
-Magic violet velvet bak.
-Enola sötét violet lány Németországból (2005.).
-Eleanor (ejtsd: Elenor) white violet kislány nálam született
-Arwen violet ebony lányka még Ausztriában nevelkedik 2008.09.21-én született baba.
Már nincs velünk:
Buddha Errol Pantu Kaya (avagy Aszpik) Fiona Legolas :cry:
Egy ideje patkányokat is tenyésztek hobbi célra van sok szép színváltozat kb 25-en vannak
épp.
Egyéb állataim csak besorolás szerint:kb 42 kígyó 5 teknQs 3 gyík 2 sivatagi ugróegér 4
egyiptomi gyümölcsevQ denevér (avagy nílusi repülQkutya) és 1 kuty (Idefix aki 1999-ben
született és fekete labrador). Asszem ennyi... :)
És van itthon egy vadászgörény Szaffi aki bézs lány és Angié (ahogy az egyik gyík egy
szakállas agáma is).
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