Jaevrieh, johkh (innsjøer, elver og bekker)

aaha liten bukt med trangt innløp; stilleflytende del av elv
aajege, aajeh kilde som kommer opp av jorden, myrkilde
aajeh-johke rennende kilde, bekk med drikkevann
aajmehth, gen. ent. aajmehtahke lang strekning med vidjekratt langs elv
borredh fryse på kanten (om elv eller bekk)
dåedtjies johke stilleflytende elv (mellomting mellom vealma og galkeme; litt strøm
mindre enn njuvvie)
gaaltije kilde, oppkomme
gaaltije-johke bekk som kommer fra en kilde
gaajhroe skrånende bekk i fjellside; steinrygg som deler en bekk el. elv i to løp (dannes
under vårflom); spor på snøen etter flytting
gaavestahke område der en bekk gjør store svinger; flt. gaavestahkh bekk med svinger
(brukt som reingjerde)
galkeme sted i elv med sterk strøm (f.eks. mellom to sovvenh)
galkije strøm i bekk; rennende galkije johke rennende bekk
garse1.stryk i elv, foss 2.*skard i fjellet, dyp senkning i berg med bratte sider
gaedtie strand elmien gaedtie horisont, himmelrand
gaedtie-baarma elvebredd
gaedtie-bealah flt. område ved stranden
*gaedtiegabpa nærmere stranden
gertjie foss i bekk, stryk
jaevrie sjø, innsjø
jaevrien-mehkie vassbotn (enden av et
langt og smalt vann)
jeanoe, jeana stor elv, storelv
jïegkeme-raejkie opptint hull på isen
johke elv, bekk
johke-gaske land mellom to elver
johke-krohke liten elvedal
johke-mahkeldh skarp krok på en elv
johke-meskie en bekks utspring
johke-moskese vei sperret av en bekk
johke-måelkie elvekrok, krok i elv
johke-skåarhte bekkefar, dyp dal med bratte sider (lite fremkommelig)
johke-skåarnje bergskåre med bekk
johke-såahva, johke-såafa område med løvskog og gress ved elv el. mellom forgreninger av elv
johke-vïere helling mot bekk
johken-njaelmie, johke-njaelmie elvemunning
johken-njuana nes mellom to sammenflytende elver el. bekker
klaasa holme i elv, stykke med litt større steiner hvor en velma begynner etter en
galkenimmie
klåvva, klavva sund, innsnevring av sjø; land mellom to vann
leabpoe, leabpa vannpytt; vann uten avløp og innløp
lijkiebetnie-jaevrie innsjø med dobbelt bunn
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loebpele lite tjern
loebele-gåervie krok av lite tjern
loekte vik, bukt
lovhtje vannpytt
luspie elvs utløp fra innsjø ; råk
muerhkie tange, eid mellom to sjøer
måelhkie krok, sving (feks. på en elv, vei)
njaelmie munn; munning; åpning johken njaelmie elvs utløp i sjø; tjovven njaelmie
spiserørets begynnelse i svelget
njevleske-johke elv med sleip bunn
njuana tange, nes (mellom to elver); tange som går ut i et vann
njuana-skïrtje spissen av en tange som stikker ut i vannet
njuvvie strøm (i elv, bekk)
njåålmedahke, njåålmedh elveos, bekkeos; begynnelse av en dal
pleahkoeh-jaevrie stor sjø med flatt landskap omkring
plierehke småtjern mellom store vann
pronte, pronhte lite, dypt tjern (i skog el. myr); lite vannhull
prutnie brønn
ruvveske vassdam, vasspytt med kaldt vann eller snøsørpe (om våren); snøvann på is om
våren
*rååse liten bekk gjennom myr
saadteske sandgrunn som ligger tørr ved vann; sandstrand
saadteske-jeanoe elv med sandfjære
saedtie-gaajhroe sandrygg som deler en bekk eller elv i to løp
saedtie-gaedtie sandstrand
saelhtie salt saelhtien (er) saltet; hav
sjoerte marbakke i havet, vann el. dyp elv; dypet (av sjø), dypeste sted (av vann)
sjoerte-raedtie kanten av marbakke i havet, vann el. dyp elv
skearoe, skeara skjær (stein el. sand) i sjø; sandet vik
skearoes, skearas: tjaetsien skearoes vannskorpe
skiehrie, skierie skjær i sjø (liten berg- knaus i fjæren, utenfor en tange, e!. midt på en
grunne)
skïrtje liten tange njuanan skirtje spissen av en tange som stikker ut i vannet
sovvene hå, lon, stilleflytende utvidelse av elv
spaenjie-gaaloe vadested på svaberg
spaenjie-tsåaka grunne med svaberg
sudtie1.råk (i is); åpning i isen (om våren) der elven renner ut i vannet; åpent vann
2.tinningsgrop, det tynneste sted i tinningen
sudties åpen, isfri (om sjø)
sååle øy, holme
tjaetsie-gask land mellom to vann
tjaetsie-leabpa vannpytt
tjaetsie-prutnie brønn
tjïelve, tjïelvese dønning
tjirres gaaltije friskt oppkomme
tjirres-jaevrie sjø med friskt vann
tjåelmie sund (mellom to vann)
tsåekie grunne dei jaevriegaskem tsåekie mellom de sjøene er det grunt
tsåekies attr. og pred; pred. tsåekie, tsååkehke grunn (med lite vannstand)
vaevlie dypålen, det dypeste i elv, sjø; rundt strømdrag i elv, sjø johken vaevlie dypålen i
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elv; jarngen vaevlie det midterste dyp i elven
vealma stille, dypt stykke i elv bijjie- vealma, gaske-vealma, vuelie-vealma det øvre,
midtre og nedre dype stykke i en elv
vealmeske-johke elv med stille, dype stykker
vearnga, vïernge den øvre kanten av helling (ned mot elv); marbakke; partiet under
armen
2 vïedtere elvemel, bratt skråning mot elv, uthult elvebredd
vïernge-raedtie kant av marbakke, rein
voepije, voehpije[nordl.] kjos, utvidelse av en elv som et tjern; elvegren som igjen
forener seg med hovedelven voepije-mehkie det innerste av kjosen
voernge midten av vannet, på det dypeste jaevrien-voernge midt ute på vannet
åanghke, *håanghke dyp kulp (f.eks. i elv nedenfor foss)
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