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adder  zmije 
amphibian  obojživelník; obojživelný 
antlers  parohy 
asp  bolen (ryba); osika; brejlovec egyptský; jakýkoli jedovatý had 
backbone  páteř; hřbet knihy 
badger   jezevec 
bat  netopýr 
bison (GB)   zubr evropský 
black widow  černá vdova (jedovatý pavouk) 
boar  divočák 
bream  cejn 
buck  jelen; srnec 
bumblebee  čmelák 
butterfly  motýl 
cardinal  zde: kardinál červený (pěnkavovitý pták) 
caterpillar  housenka 
catfish (wels)  sumec 
caviare  kaviár 
centipede  stonožka 
chamois  kamzík  
claw  dráp; pařát  
coat  pokrývka těla zvířat (srst, peří) 
cockle  srdcovka jedlá (mořský mlž); koukol polní; plevel 
cockroach  šváb 
cold-blooded  studenokrevný (živočich); chladnokrevný (kůň) 
constant   stálý 
coot  lyska (pták) 
copse  houští; přeměnit les v nízký porost osekáním; tvořit výhonky 

odspodu kmene 
cormorant  kormorán 
covered in hair  pokrytý srstí 
covered in scales  pokrytý šupinami 
crab   krab; lovit kraby 
creepy-crawly (infml)  hmyz, brouk; nahánějící hrůzu 
cub  mládě šelmy; mládě žraloka 
cubs  vlčata; Vlčata (mladí skauti) 
cuckoo  kukačka 
daddy-long-legs  sekáč (druh pavouka); tiplice 
doe  laň; srna 
dolphin  delfín 
dove  holubice; hrdlička 
drey  veverčí hnízdo 
earthworm  žížala, dešťovka; bídný červ, chudák 
eel  úhoř 
falcon  sokol 
fallow deer  daněk 
fawn  kolouch; srnče 
fin  ploutev 
finch  pěnkava 
fishes  druhy ryb 
forelegs  přední nohy 
fox  liška  
fresh water  sladká voda; sladkovodní  
frog (eggs are spawn, young are 
tadpoles) 

 žába (vajíčka jsou jikry, mláďata jsou pulci) 

gills  žábry; lupeny na spodku klobouku hub 
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grass snake  užovka 
gull  racek  
hake  štikozubec (ryba příbuzná treskám) 
hamster  křeček 
hare (GB)   zajíc  
hatch from eggs  vylíhnout se z vajec 
hedgehog  ježek 
heron  volavka 
herring  sleď 
hind  laň 
hind legs  zadní nohy 
holt  doupě, nora (zvl. vydří) 
hoopoe  dudek chocholatý  
hornet  sršeň 
horns  paroží, parohy; rohy 
insect(s)  hmyz 
invertebrate  bezobratlý; bezpáteřný 
jack rabbit (US)  zajíc 
jackdaw  kavka obecná 
jay  sojka obecná 
kestrel  poštolka obecná 
kingfisher  ledňáček 
kite  pták z čeledí krahujcovitých, zejm. luňák červený; přeneseně jestřáb, 

dravec 
ladybird  slunéčko sedmitečné, beruška 
lark  skřivan polní 
lay eggs on land  klást vejce na pevnině 
legless lizard  beznohá ještěrka 
leveret  mladý zajíc, zajíček 
locust  saranče, kobylka 
lodge  doupě, domek (vydry nebo bobra) 
lynx  rys 
mackerel  makrela 
magpie  straka  
mammal  savec 
marmot  svišť 
marten  kuna (zvíře i kožešina) 
martin  jiřička obecná 
midge  pakomár; muška 
moleheap, molehill  krtina, krtinec 
moose  los americký 
mosquito  moskyt, komár  
moth  mol šatní; můra 
mouflon (GB)  muflon 
mussel  slávka jedlá 
nest  hnízdo; udělat si hnízdo; hnízdit 
newt  mlok; čolek 
nightingale  slavík 
nuthatch  brhlík 
octopus  chobotnice 
otter   vydra 
oysters  ústřice 
paw  tlapa, tlapka, pracka, pacička 
pelt  kůže s kožešinou, kožich; surová kůže; stahovat kůži  
perch  okoun říční 
pigeon  holub  
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pikeperch   candát 
polecat  tchoř 
porpoise  sviňucha 
quail  křepelka polní 
rabbit   králík 
raven  krkavec; nepřesně havran; plenit, drancovat 
ray  rejnok 
red deer  jelen  
redstart  rehek zahradní 
reptile   plaz 
roach  plotice 
robin  červenka, čermáček; drozd stěhovavý (US) 
roe deer  srna; srnčí (zvěř) 
rook  havran polní 
salamander  mlok, salamandr 
salt water  slaná voda 
scallop  hřebenatka, jedlá mušle 
sea-lion  lvoun hřívnatý 
seal  tuleň; lachtan 
sett  nora jezevce 
shark  žralok 
sharp claws  ostré drápy 
shellfish  měkkýši, korýši (zejména jedlí) 
skate  rejnok 
slow-worm  slepýš 
slugs and snails  slimáci a plži, hlemýždi, šneci 
spawn  jikry, potěr; klást jikry, třít se 
squid  oliheň 
squirrel  veverka 
starling  špaček 
stoat  lasice hranostaj 
stork  čáp 
sturgeon   jeseter 
suckle  kojit; pít, sát; krmit, živit, vychovávat 
suckle their young  krmit, kojit mladé 
swan  labuť 
swift  rorýs; rychlý 
tadpole  pulec (larva žáby) 
tail  ocas, ohon, oháňka, chvost  
tarantula  tarantule 
tench  lín obecný 
tern  rybák obecný 
thrush  drozdovitý pták, drozd 
tick  klíště 
tit  sýkora;  struk, cecík 
tom-cat  kocour 
tree-creeper  šoupálek dlouhoprstý 
tuna  tuňák obecný 
venture on to land  odvážit se na pevninu 
viper  zmije 
vixen  liška (samice) 
wagtail  konipas 
walrus  mrož 
warm-blooded  teplokrevný 
warren  území, kde je labyrint vzájemně propojených králičích nor 
wasp  vosa 
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waterside  pobřeží 
weasel  lasice, lasička 
whale  velryba 
wild pig  divočák 
wild pig (boar, sow, piglet)  divoké prase (kanec, svině, sele) 
wildcat   divoká kočka  
woodpecker  datel 
worm  červ; žížala; smrtelník 
zander  candát 
 


