
Ordliste: 
Arch: Naturskabt hul i canyons 
Backcontry: Øde områder 
Backcountry permit: Tilladelse til at færdes i et specifikt område f.eks reservat 
Badlands: Ufremkommeligt område, der ikke kan dyrkes 
Basin: Kunstig sø  
BLM: Bureau of Land Management, vedligeholder bla. mindre veje   
Butte: Canyon der står alene (f.eks i Monument Valley) 
Cairn: Sten der er stablet oven på hinanden, for at markere f.eks en sti 
Canyons: Dybe kløfter, dannet af floder som f.eks Grand Canyon 
Cliff Dwelling: Huse der er bygget ind i klipperne, ofte højt placeret 
Dirtroad: Grusvej 
Dome: Kuppelformet bjerg 
Falshflood: Flodbølge. Ses ofte ved regn og gør f.eks slot canyons farlige 
Ghosttown: Spøgelsesby. By der er efterladt af f.eks guldgravere 
Goblin: En fantasifuld hoodoo, som f.eks i Goblin Valley 
High Clearance: Bil med høj undervogn 
Hoodoos: Sanderoderede sandstensformation. Ofte med en lava cap på toppen 
Interstates: Motorveje, der går fra kyst til kyst, eller grænse til grænse 
Medow: Eng 
Mesa: Canyons, med flade toppe 
Monolit: Klippe, der står alene og rager op i terrænet 
Narrow: Smalleste sted i klipperevnerne. Andet ord for slot canyon 
Nationalpark: Område der er fredet af en særlig grund  
Nationalt Monument: Fredet sted der har national, ofte historisk, betydning 
National Forest: Fredede skove 
NPS: National Park Service (Skov og Naturstyrelse) 
Parkranger: Myndigheds person i nationalparkerne 
Petroglyphs: Hulemalerier, helleristninger 
Pinnacles: Lodrette klippeformationer 
Powwow: Indiansk sammenkomst, med tromme, dans og Miss konkurencer 
Pueblo: Forhistoriske indianere. Navajo: De der var her for længe siden 
Rim: Spidsen af bjerg  
Sanddynes: Sandklitter 
Scenic Drives, eller Scenic Byways: Særligt smukke ruter 
Slot Canyon: Revner i canyons, skabt af jordskælv og strømmde vand 
Switchback: Hårnålesving, på en vej, eller sti 
Stats Park: Rekreativt område, der er beskyttet. En slags lokal nationalpark 
Tank: Sted i klipperne, for en større samling vand, der ikke kan løbe væk 
Trail: Rute eller sti 
Trailhead: Det sted hvor en given rute starterWilderness: Øde område  
Visitorcenter: Informationssted ved indgangen til nationalparkerne  
Wash: Flodseng. Vandets naturlige forløb 


