Framtidsdjur
Konstnärernas
beskrivningar
– låna gärna ett
exemplar
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1. Kimchi
Kimchi bor i skogar i Norden. Den äter
fåglar, möss och andra smådjur. Den var
katt innan den flyttade till skogarna. Den
flyttade för den var en ensam vildkatt.

8.
Djuren lever var som helst och äter mat
som människor äter. Djuret ser ut som en
djävul för att han är elak. Det andra djuret
är halv hud, halv clown och halv enhörning.

2. Höjdbin
De äter rosa blommor.
Har blivit rosa eftersom rosa blommor blivit
allt vanligare och man blir rosa om man äter
dem.

9. Isalas
Isalas lever i mörka grottor och äter
papputar. Landet som den bott i hade
grottor som tidvattnet fyllt.

3. Nines
Det är en häst med lång hals. Hästen har en
lång hals för att den ska kunna äta äpplen i
träd. Den lever i naturen.

10. Snökoala
Den lever på nordpolen. Den äter is och
snö. Den kan leva i kallt väder och kan leva
länge. Den blev så för att koalan och musen
fick barn. Barnet flyttade till nordpolen.

4. Människan
Människan har utvecklat så mycket teknik
så de behöver inte göra något och rör sig
nästan ingenting. Därför har de blivit tjocka.

11. Queen bee
Queen bee lever i skogen och äter fiskar.
Den är lila, gul och grön och har streck vid
sina vingar. Det fanns lila blommor kvar så
hon sög på nektar och vingarna blev lila.

5. Haj
Hajen lever överallt i världen. Den lever av
elektricitet. Den är en robot och den kan
man använda till krig eller till kamrat. Den
kan plocka skräp. Människor har gjort den
som en megalodonrobot.

12. Girf
Girfen lever i skog.
Den har utvecklats med att äta jord och
sand. Det fanns ingen mat så den ändrades
mot girf och kunde äta jord och sand.

6. Alpaf
Alpafen lever i alperna. Djuret äter alpripa
och alpkråka. Det var en giraff som
utvecklades till alpaf. På huvudet är en slags
krona. Den som ha störst krona är
mäktigast.

13. Rödis
Det här är mitt framtidsdjur. Det är en
panda men den är röd för att röd är en
mörk färg för att den inte ska dö. Den äter
blad från träd och den bor i Australien.

7. Spindel
Spindeln lever i lava för att den måsta vara
varm. Den dricker lava och äter djur som
noshörningar. De är omkring 2 m långa och
10 cm tjocka. De utvecklades, fick 10 ben.

14.
Det här djuret bor på Grönland. Det äter
växter och lite kött.
Den flyttade till någon stans där det är höga
träd.
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15. Lina
Djuret heter Lina och bor i skogen och äter
gräs. Det har blivit rosa och sötare. Mitt
djur har ätit glass så nu är den rosa.

23. Regnbågskatten
Den bor på Nordpolen. Regnbågskatten äter
snögubbar. Den blev en Regnbågskatt för
det var sol och regn samtidigt. Då blev den
smittad av regnbågen som bildades.

16. Den heter ögonspindel.
Den lever på varma platser och äter kött.
Det finns få av den här spindeln. De föds
med ett öga och 10 ben.

24. Skräckjägare (människa)
Lever i alla länder och äter allting. Den har
fler ben för att springa snabbare och mer
klor för att döda lättare. Vita ögon som ser i
mörkret och är blek för att smälta in.

17. Tofsöra
Lever på savannen. Äter gräs.
Klimatet blev varmare = fjällräven blev van
vid värme. Får tunnare päls och tofsar på
öronen för att kamouflera sig.

25. Koala
De lever i den australiska östkusten och den
äter löv och annat från träd.
Den har ätit för mycket löv, så huden blev
grön från allt klorofyll.

18. Namnlös
Det här djuret bor med människor. Det äter
fisk och dricker mjölk.

26. Vinterkatten
Äter bär och djur/fåglar. Lever vid kalla
ställen föratt det blev en istid.
Skapades av att det var så kallt.

19. Kanin-lama
Den lever i Afrika och äter brännässlor, gräs,
blommor, vindruvor. Det var ett lamaägg
och ett kaninägg och så blev en kanin/lama
ihop och då föddes den. Den är fågelns
bästa vän och vindens bästa vän.

27. Gulis
Det lever i skogen och gillar att äta gräs och
växter.
Det har utvecklats att den har annorlunda
färger än en vanlig katt.

20. Namnlös
Det här djuret lever i skogen och äter
choklad.
Först gick den på fyra ben och sen på två
ben för att den åt en magisk choklad.

28. Mike
Mike lever på en strand i Mexico. Där äter
han endast grönsaker. Först var han en
blåsfisk men då det är väldigt mycket skräp i
havet gick han upp och lever på land.

21.
Den stora mörka lever i Monsterland och
äter alla hon ser. Förut var den en haj.
Den lilla lever i Spökhavet och äter zombies.

29. Namnlös
Lever i Canada och äter ödlor och fiskar.
Gillar inte att vara i skogen men gillar att
sova på träd och att vara på havet. Den har
förändrat sig för att det har blivit varmare.

22. Spindel
Men spindel fick vingar för att maten
började flyga. Spindeln visste inte hur den
skulle ta maten. Nästa dag fick de vingar
och flög att ta maten, t.ex hamburgare.

30. Gräslandskrabba
Äter: bär, kött. Lever i djungeln. Blandning
av krabba och gräs. Krabborna ser ut så för
att det skräpades ner i haven. Då kunde inte
krabborna leva i haven. Men uppe i land
blev de jagade och behövde skydd
6

31. Hund
Min framtidshund bor i skogen och äter
hundmat.
Det var en hund som svalde ett ben, sen fick
hunden ett barn med ett horn.

38. Enhörning
Den lever i hagar och ängar. Den äter
blommor.
En häst svalde ett horn när hon var gravid
och hornet fastnade på fölets panna och
sedan föddes enhörningen.

32. Dino
Den lever i skogen. Den äter gräs, löv, flugor
och dricker vatten.
Den har ätit för många flugor.

39. Namnlös
Det lever framförallt i Ryssland. Det äter
rysk rödbetssoppa.
Under 3:e världskriget behövdes hjälp i
armén. De tog hjälp av grisarna och helt
plötsligt föddes denna gris.

33. Rosa panda
Rosa pandan bor i ängar. Den äter
blommor. Skogarna brändes ner så de var
tvungna att flytta. Den är rosa för att den
flyttade till ängen och började äta blommor

40. Namnlös
Det äter koraller och lever i Florida.
Den har ätit för mycket koraller.

34. Heidrun
Heidrun lever i kalla områden. och äter
frysta ärtor och morötter.
Det var hästen som blev Heidrun. Hästarna
hörde inte så bra när rovdjur kom. Men sen
fick de längre öron så att de klarade sig
bättre.

41. Bii och Baa
Bii gillar blommor. Baa gillar träd. De bor i
en park.

35. Havsormen
Det lever i Stilla havet och äter kött.
Det har utvecklats av att haven blev
smutsigt och inga växter lever i havet.
Därför har den utvecklats och börjat äta
kött.

42. Magic Mike
Lever på Nordpolen, äter luft och är en
människa.

36. Namnlös
Det lever i Sverige och äter bananer.
Om 10 000 år dör aporna men sen om de
skulle födas igen så ser de ut så här.
37. Långo
Han lever i djungeln och äter löv.
Han var tvungen att bli lång.
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1. Creck Pandan
Det är en panda med två vingar och vassa
horn på huvudet. Den lever i regnskogar.
Det här djuret är speciellt, det kan flyga och
klättra varsom helst! Den har fina och
ömtåliga vingar och har svarta fläckar på sin
päls. Deras värsta fiende är alligatorn.

8. furrog
furrogen är väldigt len och mjuk även om
man skulle kunna tro att den är sträv men
den är täkt av hår som man nästan inte kan
se alls förutom på nacken.

2. FörLaxen
Mitt djur lever i både havet och land. Mitt
djur ser ut som den ser ut för att en gång i
tiden så behövde fågel enhajs ansikte sen
blev folk vana med det.

9. Adler
Mitt djur lever i skogen. Djuren har vingar
och en liten svans och den ser ut så
eftersom att den liknar lite som ett drake
och den kan flyga.

3. Namnlös

10. Vinggecko
Vinggeckon lever i grupper om fem i bon i
träd i djungeln. Det har vingar och en fena
för jakt, och lever på småfisk och insekter.
Den har evolverat från kameleonten, och
kan därför kamouflera sig.

4. Pegasus
människor experimenterade på en ko och
en krokodil men dem råkade skapa en farlig
varelse, så varelsen rymde från labbet och
bor i en grotta i en berg.

11. Namnlös

5. Lilcamäder
12. Namnlös
djuret är halv fladdermus halv igelkott. Den
lever mest i grottor under jorden men flyger
ut på natten. Den lever mest i djupa skog
och äter smådjur.
6. Beaver Bird
Beaver Bird, eller bäver fågeln som den
heter på svenska kan hittas i främst Europa
men även länder som USA. Den har gråa
fjädrar för att smälta in i klimatet.

13. Stan krokdi
den äter stan och är en stankrkkdi

7. Unicanda
Djuret bor på varma och fuktiga platser i
skog. Den behöver dagsljus. Den kan vara
utan vatten i flera veckor men inte utan
föda. Den äter mycket grönt och bambu
växter. Den har ingen fiende men den är
inte så bra vänner med harrar. Fast den har
bra vänskap med pandor.

14. Gladfisk
Fisken bor i Atlanten och
vetenskapsmännen ville skapa en sorts fisk
som såg unik ut och gav människor glädje
av att se på den.
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15. Spybagge
Djuret lever i ett varmt klimat och den kan
bara leva där det är varmt. Den ser ut så för
jag tycker att det ser bra ut och det är så
djurarten ser ut.

22. Hira
Den har väldigt tjock päls eftersom den
behöver mycket värme emot kylan. Den
lever i kylan med mycket snö och täta
skogar. Hiran har även stora vackra vingar
så de kan flyga långt upp i luften.

16. Antijones
Ett 5 meter stort djur som klarar av att leva
i olika typer av klimat med hjälp av
anpassning. Tjock hud med vingar, bakfena,
vassa tänder, giftiga gaddar och klor på
magen.

23. Shishishi
den djuren lever i en sjö det är en
komination av en lejon och en crocodil den
lever i en av indiens sjö.

17. Alomba
Den lever i regnskogar. Hornet börjar lysa
när den använder sin hjärna för mycket.
Taggen på svansen är giftig och den skyddar
dem sig själv med.

24. Namnlös

18. Kaninoramen
25. Furzi
Kaninoramen lever i olika miljöer och den
Lever mellan berg och är en drake
äter träd, om det inte finns träd nära så äter
den får. Den dricker bara sjövatten.
Kaninoramen kan bli upp till 5 meter lång
och 3 meter bred.
19. Skogskatt
Djuret lever i skogen och har sin svans inte
bara för att den är snygg utan också för att
den skall kunna hålla balansen bra när den
klättrar i träden. Dens smidiga form gör den
även snabb på marken och dens gröna färg
kamouflerar den.

26. Glassmonstret
Lever i islandet. Äter is

20. Ugglebambi
Djuren i framtiden tror jag kommer att vara
blandningar alltså halva kroppen en slags
ras och den andra halvan en anna slags ras,
Den är så jag ser de från min perspektiv.

27. Agent Tebourbi-Undercover
Mitt framtidsdjur bor i USA New York och
jag det bara för mitt framtidsdjur är en FBI
agent och han ska ha märkes kläder för att
lura folk i ett uppdrag att han är rik så hans
fiender tror att han är inte en agent.

21. Namnlös
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28. Flying Pig
En gris parade sig med en fågel och det blev
en gris med vingar. Grisen med vingar lever
som en gris gör. Mycket spannmål och
rester. Dem bor i bondgårdar och leker i
lera.
29. Beni Jr
den bor i en kall miljö med snö. den har vit
päls så att den kan gömma sig i snön
30. Bigcap
Djuret lever i områden där det ej är varmt
eller kallt det är lagom. Under vintern håller
deras tjocka päls dom varma och under
sommaren så fäller dom lite päls. Den ser ut
som den gör därför att skaparen ville det
och att dens speciella egenskap är att skaka
rumpan för att dra till sig damer.
31. Namnlös
De befinner sig i exotisk miljö som bl.a
regnskogar och djungler, ofta i fuktiga och
varma ställen. De behöver svansar för att
kunna svinga sig via träd osv, de är även
ganska små för att enkelt kunna ta sig fram
och fly från fiender. Vatten, mindre djur
som små kryp och frukter. Desto större
öron och längre svans desto mer attraktiv
blir den för andra, båda honor och hanar.
32. Flums
Djuret är en utomjording ekorre, rasen
heter Flums. Det kommer att finnas på land
där det är ganska neutral värma, på
sommaren är det ganska varmt och resten
av året är det ganska kallt, det kan vara
både torrt och fuktigt, lever oftast vid berg
och skog, den brukar leva mycket norrut,
som i t.ex. Sverige
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1. Lazraff
Den bor där det är varmt och äter träd

8. Häst hals
djuret är en blandning av en giraff och en
häst halsen är en giraff och kroppen är en
häst. Djuret lever i det varma skogarna nära
regnskogen.

2. Trathulligan
Det är en trathulligan det är en blandning
av orm och fågel. Djuret lever lite överallt.
Den tål alla väder. Men den befinner sig
mest i gamla träsk. Den har frätande gift
och äter alligator bebisar. För att locka till
sig en partner har den ett speciellt läte.

9. Kaninelefant
Mitt djur är en blandning av kanin och
elefant. Hon kan vara i både kallt och i
varmt. Kaninpäls gör att hon får värme.
Men hon kan också vara i en varm miljö för
att hon har också elefant skin som är tunt
och rynkigt.

3. Namnlös
Djuret befinner sig på savannen i Kenya
under ett träd. På savannen är det torrt, de
finns bara en vattenpöl men den är flera
kilometer bort. Det är därför jag tror att en
giraff och andra djur i savannen kommer att
ha vingar, för att få dricka vatten.

10. Kanvin
Min kanvin ska leva i Grönland/island. Jag
tyckte att min kanvin skulle se ut så som
den gör för att jag tycker både pingviner
och kaniner är urgulliga.

4. Pantya
Min Pantya lever i Amazonas regnskog. Den
är svart och grå eftersom jag utgick från hur
pantern och fågeln såg ut. Vingarna är
harpyans och pantern är kroppen.
Tillsammans kallas djuret Pantya.

11. Simba
Blommorna visar att lejonet i framtiden ska
leva i skogen, istället för savannen som den
gör idag där det inte finns riktigt blommor
eftersom det är torrt och svalt. Blommorna
visar även att Lejonet ska vara snäll i
framtiden och inte ska äta kött utan istället
vara snäll mot naturen och leva där.

5. Flygande Magnus
Det är en gris med vingar som bor i luften
och sover på molnen.

12. Ormen
Den bor i Indien och äter möss och insekter.
Människan är dess fiende.

6. Sköld
Sköld bosätter sig oftast i strandkanterna i
bland annat tropiska klimat där det är
varmt och fuktigt. Djuret täcks av ett skall
som är ganska hårt så att så att de skall
kunna kamouflera sig i buskar så att andra
djur ej skall komma åt dom.

13. Owulf
Djuret lever i Grönland eftersom den har
mycket päls. Den har vingar för att den ska
nå upp till trädet eftersom den behöver sin
näring. Och den äter inga djur bara växter.
Djuret är väldigt snabb eftersom det finns
andra djur som vill äta den.

7. Namnlös
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14. Phoenix
Miljön är en stad full med affärer och ljus.
Detta djur ska vara snabb och smidig för att
överleva. Maten ska vara mat som
människor äter. Phoenixen har inga fiender
för att den är bäst. Den sjunger för att locka
till sig en partner.

21. Namnlös
Mitt framtida djur ska se ut som en uggla
fast den har fjärilsvingar så att det bli en
blandning av en uggla och en fjäril. Den
miljön mitt djur ska befinna sig i är i
skogsområden och fält.

15. Det gröna monstret
den lever i amazonas skogen och lockar till
sin partner genom att morra. och den ser ut
så för att den var en krokodil först och
därför är den grön.

22. åznezebran
det är en snabb zebra med en åznahybrid
den brukar oftast ha krig med andra zebror
eftersom de vill ha tjejer, denna hybrid bor
angola och flera andra länder i afrika.

16. Panda björn
Den är ett mittimellanlitet djur som bor i
skogen, äter gräs, frö och grenar. Ugglor är
enda fienden.

23. Chorm
Den bor i havet men den måste ändå ha sol.
Ju mer ränder på kroppen desto mer honor
lockar de, honorna tycker att det är sexigt
med ränderna som är zick zack ungefär som
tatueringar som människor tycker om. Men
vissa har inte ränder och de har oftast inte
en tjej då.

17. Spindapan
Det är ett djur med spindelkropp och
apakropp. Den lever i Sydafrika i savannen.
Den ser ut så bara för att en gång så blev en
spindel och en apa kär sedan födde dom en
hybrid som kallad spinapan.

24. Pigicorn

18. Nocap415
Finns i Sverige.

25. Neriah
Neriah är av en art som man brukar kalla för
“Ängel”. Neriah bor i en vacker skog som de
flesta änglarna gör. Här tar hon hand om
varelser och naturen.

19. Namnlös

26. Herr Domnin
En hybrid av en kanin och domherre. Lever
helst i barrskog men kan också leva i
blandskog. En Herr Domnin har kroppen av
en kanin men färger och vingar som en
Domherre.

20. Panwin
Den lever i de norra delen i kall klimat. Den
ser ut så för att det är en pingvin och en
panda tillsammans.
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27. Kattpingvinen
Kattpingvinen är en blandning av djuren
katt och pingvin. Den lever i ett kallt klimat.
Den har mörkersyn som en katt, är
simkunnig som en pingvin. Den äter fisk
som föda. Kattpingvinens fiender är sälar,
sjölejon och späckhuggare. Kattpingvinen
har en otrolig sångröst som den använder
när den vill locka till sig honor.

31. Fiske
Den lever i vattnet och den har två ben
eftersom den är väldigt snabb på att spring i
botten av vattnet och dens ben gör att den
kan gå på stranden och få mat

28. Tjockis
Djuret lever i regnskogar och de ser ut så
för att klara klimatet. Djuren heter tjockis
för att de gillar att äta mat och bli tjocka.

32. Pandavarg
Pandavargen lever i skogen i Sverige och ser
ut som en varg med panda färger. Den lever
som en varg alltså ett rovdjur.

29. Ankan
Den bor i en sjö och äter fisk. För att
överleva måste den bo i en sjö

33. lucas
Äter allt. Lever i berg och träd. Finns i alla
länder i världen

30. Alfons
Mitt djur lever i Tunisien och behöver
värme för att överleva. den äter de den kan
få tag på som allt från frukt till kött.
Egenskaperna mitt djur behöver är bra hud
så den klarar värmen och den är stor så den
klarar sig och har inga djur som fiender. För
att locka till sig en partner så använder mitt
djur sin snabel och gör ett elefantliknande
ljud.

34. Pingvinsäl
Mitt djur är en blandning av en säl och en
pingvin jag valde att placera pingvinens
huvud med sälens kropp. Den lever i
antarktisk där det är kyligt och kallt.

15
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1. Firestorm Phoenix
Djuret lever där det är varmt, nära
vulkaner, och äter livsenergi och dålig
energi. Den har utvecklats från påfågel

7. Svampmasken
Den bor i granskogar i. Den äter mest mossa
genom sin rumpa som är under marken.
Sedan, så kräks de ut ren och färdig jord.
Svampmaskar har funnits sedan
dinosauriernas tid, så man vet inte riktigt
hur det gick till när de utvecklades.

2. Labanorex
Den här sorten finns på Antarktis och långt
upp i Sverige. Den äter sjögräs under
vattnet.
Födelsemärket finns av samma skäl som
näsapans röda näsa, ju större födelsemärke
desto snyggare tycker andra Labanorexer
att de är.

8. Colola
Lever i Himalaya och är en allätare.
Utvecklades ur en koala som blev skickad till
Himalaya och klättrade upp i ett träd.
Trädets löv färgade av sig och så blev den
grön.

3. Vattenspöke
Lever i vatten och hav. Äter alger, plankton
och fisk.
Har utvecklats ur en bläckfisk spydde upp
ett vattenspöke.

9. Sabeltandad anka
Den kan leva överallt. Den är allätare. Den
lever i stora flockar minst femtusen stycken.
De är mycket aggressiva.
Den har utvecklats från anka ( kroppen),
sabeltandad tiger (långa tänder) och
människa (benen).

4. Luna
Lever i öken och äter solljus och paprika.
Den har utvecklats från påfågeln.

10 och 11. Unigris
Den lever i fjällen, i luften och i norrskenet.
Den äter mossa och gräs. Unigrisen kan
flyga, har vingar. Den har mer päls än en
vanlig gris.
Den är en blandning av unicorn (enhörning)
och vanlig gris.

5. Mödathala
Lever i skogen och i fuktiga områden. Äter
allt. Har vassa och längre tänder. De är
mycket stora.

12. Nakenbjörn
Den lever i varma delar av Arktis och äter
fisk och bär. Den har nästan ingen päls.
På grund av det varmare klimatet har den
ursprungliga isbjörnen tappat pälsen.

6. Dörr
Lever i vatten och äter luft och fisk.
Den skapade Big Bang. Den kan också göra
piruetter.

13. Electric ål
Trivs bäst i ljummet vatten. Lever gärna i
Atlanten. Den äter alger, småfisk och helst
av allt äter den sabeltandad anka.
Den har blivit mer elektrisk, den har blivit
snabbare. Den lägger upp till 10 ägg under
sin livstid. Det var så svårt för en hane och
en hona att mötas så alla blev till honor.
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14. Grontfisken, hona
Grontfisken lever i sjöar och hav och äter
plast.
Dronten, grodan och bläckfisken har blivit
till Grontfisken

19. Bläckra
Den lever på stränder på varma platser. Den
äter sjögräs och fiskägg
Det var en räka och en bläckfisk som fick
flera ungar. Några utvecklades till bläckror.

15. Mannskspindel
Håller sig ofta gömd i buskar. Den äter
flugor, myggor, frukt och ibland renar.
Spindelns unika kropp kan böja sig och
rotera. Den kan lagra mycket mat och den
kan spinna hårda nät. De har giftiga klor på
benen och kan bita igenom människans
hud.

20. Grontfisken, hane, unge
Den lever i havet. Den äter plastskräp
Det är en blandning av en dront, en
bläckfisk och en groda.

16. Igelfår
Bor på bondgårdar men lever också vilda på
stora gräsfält. Igelfåret har vassa taggar på
ryggen för att skydda sig. Den är blind
genom att skinn har vuxit över ögonen. Den
har vassa tänder för att försvara sig mot
fiender.
Den har utvecklats från igelkott och får

21. Kinesiska råttan
Lever i varm öken och äter ost och skinka,
virus och bakterier. Den ser ut som en råtta
men den blir röd. Den kan äta upp virus och
sjukdomar. Äter också fåglar som lever nära
vulkaner.

17. Grontfisken, hane
Den lever i havet. Den äter plastskräp.
Fiskarna har lärt sig att äta allt.
Det är en blandning av en dront, en
bläckfisk och en groda.
18. Vattenlejon
Den lever nära havet. Allt möjligt med kött.
Den har utvecklats från ett lejon

18
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1. Bombo
Bombon är en blandning mellan fågel och
fisk. Den har fjäll på kroppen samtidigt som
den kan flyga med sina vingar. Den lever i
bäckar och vattendrag, äter växter men
även zebror som kommer till vattnet för att
dricka.
2. Ono
Ono lever på en bondgård och äter gräs.
Utseendet liknar en häst med päls. Med
klorna kan Ono klättra i träd och med
svansen viftar Ono bort elaka djur.
Taggarna på ryggen kommer ut när Ono
leker.
3. Elsa
Elsa är läskig och lever i skogen där den kan
jaga och äta mycket kött med sina vassa
tänder. De stickiga taggarna skyddar Elsa
mot fiender som försöker ta den.
4. Flygande Jaguar
Den Flygande Jaguaren har päls som
skyddar kroppen och med vingarna flyger
den snabbt i vildmarken. Prickarna på
kroppen gör att andra djur uppfattar den
som giftig. Den Flygande jaguaren jagar och
äter elefantkött
5. Fiskapa
Fiskapan lever i havet där den skyddar sig
från fiender med sitt hårda skal och sina
fjäll. Fiskapan äter mycket småfisk.
6. Gula bläckfisken
Med sina många armar kan den Gula
bläckfisken fånga många fiskar samtidigt
vilket är bra då den äter fisk. Kroppen är
täckt av skinn och på benen finns små klor.
Gula bläckfisken lever i det djupa havet.
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1. Turbopadda
Eftersom många vattensköldpaddor har
gått bort på grund av plast och nät i havet
så har de nu ett horn och vassa klor som gör
att de kan ta sig loss.

9. Ivar
Fisken har utvecklat ben då världshaven har
blivit surare vilket har bidragit till att vissa
djur har utvecklat ben för att kunna anpassa
sig för att leva på land.

2. Giant Cockroach
Jorden är på väg mot undergång och regnet
som faller från himlen är radioaktivt.
Radioaktiviteten har gjort att kackerlackor
växer till storlekar så stora som skyskrapor i
New York.

10. Sälleopard
Sälen har utvecklats till att kräla på land till
att kunna jaga på land. Sälen äter frukter
som finns i djungeln och kan även vara i
vatten som en vanlig säl.

3. Mini-valen
Mini-valen är en liten späckhuggare. Den
gillar att käka tång och simma runt. Havet
blivit alltmer fullt av plast och därför är den
liten så att den ska få plats.

11. Svansiusturtius
Sköldpaddan har utvecklat sig och tagit sig
upp på land. För att klara sig bättre och
verka mer skräckinjagande har sköldpaddan
växt en svans och bytt färger.

4. Äcklus Päcklus
Spindeln har utvecklat starka färger som
syns tydligt även i mörker. Den har även ett
groteskt ansikte för att skrämma bort
fiender. Spindeln har också utvecklat vingar
för att kunna transportera sig lättare och
snabbare.

12. Pan Troglodytes
Efter att människornas utrotats så lär sig
schimpanserna sig att gå på raka ben och
kunna göra enkla verktyg och tar vår plats.
De bor i nu i hela världen.

5. Humble
Humlan har på grund av sin utrotning sålts
dyrt och blivit bortskämda. De har blivit för
tjocka för sina vingar och har i stället
utvecklat ben. Humble lever inomhus.

13. Naken Ugglan
Mats är en naken uggla. Han gillar att vara
utomhus. Men det var för varmt en gång
och då ramlade hans päls av och därför är
han en naken uggla.

6. Fortnite
Fortnite är en larv som sedan utvecklat en
arm och en vinge så den kan komma åt mat
lättare, den bor i Australien, den äter fåglar.

14. Elephantidae arbitrium
På grund av global uppvärmning så har hela
Afrika täckts av vatten och elefanten har
utvecklats till en val liknande varelse. Denna
varelse bor i Afrikas vatten.

7. Gurra
Djuret lever i en exotisk skog. Djuret har en
kortare hals än vanligt för att den inte har
en användning av en jättelång hals längre
eftersom den lika gärna kan äta gräs.

15. Eld fjäril
Fjärilen kan få saker att börja brinna och
lyser som eld. Den bor i Sydamerika och är
en farlig fjäril som man borde hålla sig borta
från.

8. Stenbocken
Stenbocken har utvecklat förmågan att
kunna överleva i vad som helst, värme eller
vatten. Den bor på höga berg och förflyttar
sig en gång i månaden för att försvara sig.

16. Guzzamm
En larv som tack vare dess skinn och giftiga
ben kan klara av att röra sig runt om i alla
områden. Den lever uppe i träd i Amazonas.
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1. Fjälldvär
Djuret är släkting till fjällräven. Djurets
kropp ser ut som fjällrävens medans
olikheterna kommer fram i ansiktet samt i
beteendet. Mitt framtidsdjur kommer vara
bosatt i nordiska fjällen.

7. Nosphant
Djuret har ett horn vid ansiktet som den
använder för att slåss om makten den har
ett horn vid rumpan också som den
använder för att attackera om någon är
bakom den.
Den har två stora öron för att höra om
någon kommer bakifrån.

2. Huggfisk
Det har två ögon och ovanför fisken som är
smal har han hugghorn. Han använder dem
för att döda djuret. Djuret lever i normalt
havsvatten som resten av fiskarna.

8. Namnlös

3. Mitilella
Mitilella trivs i tropiska miljöer så som runt
Australiens kuster, samt stora delar av
Sydamerika. Mitilellan har inga fiender och
äter inte heller andra djur utan lever på
växtbaserad kost. Den lockar sin partner
med rödast svans.

9. Greefly
Djuret greefly ska bo i regnskog. Greefly
gillar att inte synas så därför är den i olika
nyanser av grön så att den kan gömma sig
bland bladen. Den har också vingar så att
den kan flyga runt. Den är ganska snabb.

4. Apgoja
Mitt djur lever tropisk miljö, det är en
blandning i mellan papegoja och apor.
Djuret är bra på att klättra som en apa och
flyger bra. Djuret har tropiska färger.

10. Gluposkusk
Det gömmer sig under löv för att äta up allt
som går på. En fisk med en massiv mun som
gör så att den åker långsamt. Det väntar
med löv på att ett anat djur.

5. Assassin shark
Den har extremt Aquadynamiska fenor för
max fart.den har varmt blood så den kan
överleva överallt och den har hud som
endrar färg för kamouflage + den har
pansar.den är 10 meter lång 3 meter hög.

11. Glupasiskus-Glupsis
Den lever i regnskogar och är gjord av en
sorts gelé som får löv, jord och stenar att
fastna på den. Detta gör att den
kamoufleras och lurar bytet.

6. Humbiiii
Detta djur är lika stor som din hand och du
behöver inte vara rädd för den. Humbiii är
väldigt sällsynt och den lever i skogar nära
stan. Om jag skulle beskriva detta djur med
3 ord skulle de vara blyg,snäll,liten.

12. Larvoxicus
Djuret är vitt och ser ut som en larv med en
tagg
Längd: 15 - 19 cm
Lever oftast i Australiens skogar
Föda: insekter
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13. Tejcho
Tejcho är ett djur som lever på bodda land
och hav, den har fenor in byggda i tassarna
som hör det enklare. Djuret kan även
anpassa sig i olika miljöer men även
anpassa sig till föda. Djuret kan äta bodde
kött, bär och frukt. Tjecho är en blandning
av tiger och isbjörn.

16. Gyaradoce
Djuret bor i havet och stranden. Den äter
ungefär 1 ton fisk på en dag. Den gillar att
tävla och slås mot andra Gyaradoce. Den
kan tåla både värme och kyla.

14. Elextrorm/Balloteli
Mitt djur ska leva i ett okänt mörkt hav med
många okända djur. Djuret ser ut som den
gör för att den är en blandning av en orm
och en ål.

17. Bangbong
Mitt djur ser ut som en Sköldpadda fast det
är en blandning av en sköldpadda och en
fisk.

15. Svania.
Den kan leve i havet och flyga. Den lever på
varmt klimat utan päls nästan som en fågel
det. Den reser runt till varma klimat.
Kroppen är brun och vit pälsen .

18. Abdi dino
Det är en typ av dino saur och typ av små
ätere den lever inne i skogen
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1. Strufåg
Dem lever i savannen den äter blad och
gräs och har en fördel med mat för den är
lång. Den kan bli 20 år gammal normalt.

8. Unicorn
Den lever på regnskog, den äter frukt och
grönsaker. Den är blandad av en lejon som
är typ rosa, glittrig av silver.

2. Squirrel snowfox
Squirrel snowfox är ett bland djur mellan vit
räv och ekorre. Lever i snöområden men
vatten är dåligt för deras hälsa och päls.
Deras utseende är för kamouflage då de
lever i snö, tjock päls för kylan.

9. Chocho

3. Triceratops

10. Björnpanda
Den lever i en savann som har en flod och
en strand. Mitt djur har en brun och tjock
päls för att den ska kunna hålla sig varm
under vintrarna. Den har ursprunget från
en panda därför har den formen och ögon
formen som en panda men den är en björn
för att den går i idé när vintern kommer.

Den har tre horn på huvudet den har en
spetsig svans den har inget hår på sig. Den
lever på gräs och med en varm sol den äter
allting

Den lever i träsk. Den kan inte para sig utan
den växer fram ut ur Chochoträd. Den äter
kött och jagar genom att kamouflera sig.
Den har giftiga taggar.

4. Kattvin
Dem kommer att bo på Nordpolen och dem
ser ut så för att i framtiden så kommer att
katter och pingviner bli till ett djur.

11. T rexus
Djuret lever i varma ställen den liknar en T
Rex

5. Snöenhörning
Djuret kommer från en häst som har
”uppdaterats” till en enhörning som har
uppdaterats till en SNÖenhörning.
Snöenhörningen är anpassad för att leva i
kallt klimat och den har extra tjock päls så
den inte ska frysa.

12. Reaper leviathan
Den lever i havet, nära vrak och djupa
ställen. Den är väldigt aggressiv och
attackerar allt som den ser.

6. Godisfår
Godifåret lever i kalla klimat eftersom att
inte sockervadden ska smälta. Men den
klarar sig inte under 30-. Den har ett
paraply på sin rygg om det regnar. Den är
väldigt känslig för regn och vatten så den
håller sig gärna på kallare platser.

13. Namnlös
Den lever både i hav och i regnskog, alltså i
varma och fuktiga miljön. Egenskaper den
behöver för att kunna överleva i hav och i
regnskog är en långhals för att kunna få mat
från träden, dricka vatten från floder och
kunna svalka sig i sjöar/hav.
Framtidsdjuret är inget hot för andra djur.
Framtidsdjuret har fina mönster på sin päls,
vilket lockar honor/hanar.

7. Stenhörning
Den lever bland berg och är gjord av Sten.
Den har blåa detaljer som den kan tända
när det är mörkt. Den äter växter.
Mankhöjd: 160 - 180. Vikt: 2000 - 4000 kg

14. Death bird
Den bor i Jungell och äter djur som äter
växer den har randiga ränder och vassa
tänder och näbben Är jätte vassa.
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15. Kamil
Kamilen bor i Egypten. Det är en blandning
mellan en Kamel, tjur och en enhörning.

18. Stenkorv
Den lever på berg och ser ut som en sten
för att gömma sig.

16. Ralta
Mitt framtidsdjur är en blandning mellan en
pelikan och en flamingo. Den lever i
djungeln och är väldigt färgglad för att den
ska smälta in i alla färger. Ovanför näbben
har hanarna en röd prick för att locka till sig
honor.

19. Gettobird
Den är osynlig den är från ett labb den är en
mix av en fågel och radioaktivitet

17. Namnlös

20. Deotaori
Djuret är en blandning av en koala, ko, och
elefant. Djuren har en horn och kroppen av
elefanten, den har också en huvud av en
koala och mönster av en ko.
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1. Max
Djuret är en apa som heter Max och lever i
en regnskog, den har röda ögon och svart
mustasch.

8. Alpacka
Eftersom det blir varmare tapar alpacka
päls, tillslut har den ingen päls på ansiktet.
Den lever i bondgårdar där det är enkelt att
hitta mat men också är det väldigt lerigt i
bondgårdar, därför kan det vara skönt att
rulla sig i gäga när det blir för varmt.

2. Serpicon
Det lever i öknen den behöver sol som ger
energin och den ser ut orm som har röd,
orange och gul färg på den.

9. Babatonde
Den har huvudet av en kanin och kroppen
av en lejon och är både köttätare och
växtätare.

3. Wakalaba
Wakalaban lever i en giftig regnskog, håret
skyddar mot giftet och hornen är till för att
försvara sig. Den lilla svansen är till för att
se bakåt men den långa svansen är till för
att äta upp insekter som stör.

10. Röde orm
Den lever i Afrika. Den är röd och svart. Och
den äter spindlar. Och den är jätte lång.

4. Hottie
Det är en pingvin med beige, tunn och
fluffig päls. Pingvinen bor i ett varmt klimat
och därför har beige päls för att kunna
gömma sig.

11. BOB
Bob är ett djur som lever i norra Ryssland.
Den är en boll med hår och mustasch. Den
har två vingar och två ben.

5. Namnlös

12. Marsian
Den lever på mars och var för den ser ut så
är för att det är en människa som prövade
en spruta och han blev till en marsian djur.

6. Leofant
Den lever i djungeln, för att den ska locka
fram partner så visar den manen.

13. Flappodil
Detta är en krokodil som lever i polarzonen
och livnär sig på säl och fisk. Den har
mörkblått fjäll.

7. Bänicorn
Det är till största del en kanin, men den har
utvecklat ett horn och en stor svans.
Eftersom världen kommer bli varmare så
kommer bänicornens päls bli tunnare.
Ju större och finare horn dom har, desto
mer ”attraktiva” tycker dem andra
Bänincornerna att dem är.

14. Flappodil
Detta är en krokodil som lever i polarzonen
och livnär sig på säl och fisk. Den har
mörkblått fjäll.
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15. Flappodil
Detta är en krokodil som lever i polarzonen
och livnär sig på säl och fisk. Den har
mörkblått fjäll.

18. Bälträv
Bälträven bor i öknen. färg och täckning
varierar beroende på vilken öken den lever
i. Varför den heter just Bälträv är för att den
har ungefär samma sorts sköld som skyddar
dens kropp.

16. Flappodil
Detta är en krokodil som lever i polarzonen
och livnär sig på säl och fisk. Den har
mörkblått fjäll.

19 Friller
Frillern lever i skogs miljö men trivs även
bra i övergivna hus där dom kan bygga bo
av löv, halm och sönder gnaget trä. Hanarna
har gula ögon medans honorna har gröna
eller blåa ögon.

17. Loo
Denna djur ska leva i fabriker. Den kommer
vara tjockare för att innehålla mer kött. Den
kommer också producera mer mjölk.
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1. Ahmed svenssons djur från hemlandet
En uggla som lever i Kurdistan och där är
varmt så ugglan har en stor tunga så den
kan ta in syre. Gillar att umgås med folk.
Flyger till Sverige o hälsar på släkten ibland.

9. Apispapis
Detta är en apa som tack vare sin snabel
kan filtrera den varma luften. Den lever i
Afrika och älskar att klättra i träd.

2. Kaprosuchus
Detta är en krokodil som lever i Amazonas.
Vattnet i Amazonas hade förgiftats och med
tiden växte krokodilen längre ben för att
kunna överleva bättre på land.

10. Strutsopius futurum
På grund av klimatförändringarna tvingades
strutsen lämna sitt gamla habitat,
savannen, och vandra norrut. Där fick den
vit päls för att smälta in med snön.

3. Fesk
Fesk är en stor ödla som har kommit till
havet då det blev brist på mat på land. Fesk
finns mest i Atlanten men kan också hittas i
Stilla Havet.

11. Hyppokractus
Havsnivån har ökat och flodhästarna har
tvingats att börja leva helt och hållet i
vatten.

4. Storörs giraffen
Detta är en giraff fast den har utvecklat
större öron med mycket blod så den kan
svalka sig i det varma klimatet. Storörs
giraffen bor i norra Afrika.

12. Përtaci
Det är en sengångare med öron som hjälper
den hålla kylan. Den lever i Balkan och
älskar träd.

5. Gunnar
Myran med snabeln är från Ryssland. Myran
har en snabel för att den ska kunna bära
pinnar och material lättare. Gunnar
skapades genom att en elefant och en myra
parade sig.

13. Haiwan
Detta är en hund som lever med en familj i
Sverige. Den här hunden kan prata och
förstå människan och andra djur.

6. Kenneth
Kenneth är en känguru i södra Australien
och även i Nya Zeeland. Den har lång hals
för mat högt upp och breda höfter för att
hoppa högt och för sin vikt.

14. Guzzinn
Detta är en guzz som lever i vilda lasagner,
tack vare sin snabel och gift kan den äta och
skydda sig mot fiender. Har korta ben för
grov downforce.

7. Bonki monki
Detta är en apa som lever i södra savannen
och tack vare de enorma öronen fläktar den
bort den varma hettan. Den har även
ränder på ryggen som kamouflage.

15. Vattenbjörn
Detta är en isbjörn som lever i Norra
ishavet. Isbjörnen behövde förflytta sig ner i
vattnet eftersom isen har smält. Den har
utvecklats och fått gälar så att den kan
överleva under vattnet.

8. Trash dragon
Denna best lever i ett skräplandskap. Efter
att människor har förorenat världen så
lever denna varelse i bildemonteringar och
sorteringsstationer.

16. Koalis
Detta är en koala som lever i Australiens
regnskog. Med tiden när
klimatförändringen försämrade jordens luft
utvecklade koalorna en snabel för att kunna
andas bättre.
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1. Tiglepard
Det här djuret är en blandning av tiger,
lejon och leopard. Den är jättesnabb och
den äter zebror, elefanter och renar. Den
gillar att springa snabbt och jagar mitt i
natten.

9. Kattfjäril
Djuret är en blandning av en katt och fjäril.
Egenskaperna är att den kan gå och flyga

2. Sväramut
En blandning av mammut, val, rådjur och
svärdfisk. Den lever i sjöar och på land, och
äter får, sjögräs och plankton.

10. Människohuvud
Den är en kombination av människa, fågel,
t-rex, sköldpadda, spindel och katt. Den är
väldigt lat och sover mycket.

3. Tigerdelefantulejonusaurus
Det här djuret är ett växtätande djur. Den
går till attack om man utgör ett hot för den
eller dess ungar. De är väldigt ljuskänsliga
och har stora speciella ögon.

11. Ekhef
Det här djuret är en blandning med elefant,
känguru, hare, enhörning och fågel. En
fullvuxen Ekhef kan hoppa tio meter högt
och tio meter långt.

4. Musgrisen
Musgrisen är smart och äter insekter, gräs
och löv. Den har ett hål på ryggen där den
kan spruta vatten. Det här djuret lever i
Sverige.

12. Kylapp
Mitt djur är en blandning mellan en apa och
en kyckling. Den har fyra ben och två vingar.
Den kan springa jättesnabbt och flyger.

5. Greng-Gar
Greng-Gar är ungefär en halvmeter stor och
är en köttätare. Den hoppar på sina fiender
och äter upp deras inälvor.

13. Dinicorn
Mitt djur är en blandning mellan en unicorn
och en dinosarie.

6. Kattmänniska
Det här djuret är en blandning mellan en
katt och en människa.

14. Giröldst
Det är en blandning av en giraff, sköldpadda
och häst.

7. Mousdrake
Det här djuret är en blandning av en katt
och en drake. Den kan flyga, simma och lata
sig. Den äter bara tacochips och trivs bäst
att sova på gräs.

15. Snigcar
Mitt djur är en blandning av en snigel och
en bil, så den är snabb.

8. Grisfisken
Det här djuret är en blandning mellan en
haj, gris och guldfisk. Den lever i havet och
gillar inte musik.

16. Flygande hjärta
Mitt djur är hjärtformat med vingar, den
kan flyga.
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17. Taggadillo
Mitt framtidsdjur har taggar och kan rulla
100 km/timmen. Den är köttätare och kan
göra sig osynlig.

20. Moonlight
Moonlight är drottningen av månen och
hon har månkrafter. Det är en blandning
mellan påfågel, kanin och räv. Hon är en
kraftfull varelse som äter själar.

18. Grisfisk
Mitt djur är en slags fisk som lever i vattnet,
i Stilla havet. Den lever i flock och äter
minifiskar.

21. Leohuss
Mitt djur är en blandning mellan en hamser
och kanin. Den är snabb och gillar att busa.

19. Gifågobä
Mitt djur är en blandning mellan giraff,
fågel, gorilla och bäver. Den är ett konstigt
djur.

22. Kararåttslendärhörning
Mitt djur är en blandning av en råtta, en
trollslända och en noshörning. Den är
väldigt bra på karate.
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