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alligator  aligátor 
at higher elevations  ve větších výškách 
be host to st, sb  být hostitelem něčemu, někomu 
bear  medvěd  
beaver  bobr 
big-horn sheep (US)  ovce tlustorohá 
boardwalk   chodník z prken 
bordering on st  hraničící s něčím 
bristlecone pine  borovice osinatá 
canoe trail  trasa pro kánoe 
cling to the rocky slopes   lpět, držet se na skalnatých svazích 
cougar (US)  kuguár, puma 
coyote  kojot, stepní vlk 
cypress  cypřiš, tisovec 
deer  jelen; vysoká 
desert basin  oblast pouště 
desolate place   neobydlené, opuštěné místo 
devoid of vegetation  bez vegetace, postrádající vegetaci 
during the Ice Age   během doby ledové 
eagle  orel 
egret  volavka bílá, rajka; chmýří na pampelišce 
fir   jedle 
Forests give way to alpine meadows.  Lesy ustupují vysokohorským loukám. 
forests of pine, fir and cedar  borovicové, jedlové a cedrové lesy 
Gold Rush  zlatá horečka 
gold-seekers   hledači zlata 
gorge carved by glaciers   roklina mezi horami, strž vyhloubená ledovcem 
grizzly bear  medvěd grizzly  
groves of ancient sequoia trees  háje, skupiny starobylých sekvojí 
horned toad  ropušník (leguánovitá ještěrka) 
in the wild  v divočině; ve volné přírodě 
kangaroo  klokan 
lifeless  mrtvý, bez života, jako mrtvý 
live oak  dub virginský, stále zelený 
lizard  ještěrka  
located in st  situovaný (umístěný) někde 
marked hiking trails   značené turistické stezky 
marsh  močál, bažina, bahnisko, mokřina, blata 
marshland   mokřina, bažina, blata 
oak   dub  
orchid   orchidej 
palm  palma 
pine  borovice, sosna  
provide easier access to the marshes  poskytnout snadnější přístup k močálům  
range of mountains  pohoří; horské pásmo 
rattlesnake  chřestýš 
salt plains  solné pláně 
sandy dunes   písčité duny 
scattered springs   roztroušené prameny 
spectacular   působivý, atraktivní, velkolepý 
splendid   skvělý, nádherný, ohromný 
subtropical wilderness  subtropická příroda 
toad  ropucha obecná; mlok; žába; ještěrka 
water lily  leknín 
water moccasin  ploskolebec vodní (jedovatá vodní zmije); vodní had 
waterfalls and cascades   vodopády a kaskády 
wild flowers  polní květiny 
wild turkey  divoký krocan 
wolf, pl. wolves   vlk 
 


