
het Middellandse Zeeklimaat
In dit klimaat is het in de zomer warm. In de winter regent het wel, maar het is 
niet koud.

het hooggebergteklimaat
Dit klimaat komt hoog in de bergen voor. Het lijkt op het poolklimaat. Het is ijskoud. De grond is 
vaak bevroren. Het sneeuwt veel.

de boomgrens
Boven de 2000 meter groeien er geen bomen meer in de bergen.

de erosie
De grond spoelt weg door regen en sneeuw. De bergen worden kaal. Stenen worden niet alleen 
afgebroken, maar ook verplaatst. Er kan niets meer groeien.

de waterkringloop
De route die water steeds weer opnieuw afl egt: van zeewater naar wolken, naar regen of sneeuw, 
naar rivieren, naar zeewater, en dan weer naar wolken.

de gletsjer
Een rivier van ijs. Een gletsjer ontstaat hoog in de bergen. De gletsjer stroomt langzaam naar 
beneden. Ongeveer tien centimeter per dag.

de siësta
Een middagdutje. In de landen rond de Middellandse Zee wordt vroeg in de middag lang gerust. 
Het is dan te warm om te werken of naar school te gaan.

het dal
Een laaggelegen gebied tussen de bergen.

de bergpas
Het hoogste punt van een bergweg. De bergweg gaat omhoog, komt bij de bergpas en gaat weer 
omlaag.

overwinteren
De winter doorbrengen in een warm land.

de toeristenindustrie
Alles wat voor toeristen wordt gedaan en waar geld aan wordt verdiend. Hotels, souvenirwinkels en 
zwembaden horen bij de toeristenindustrie.

het massatoerisme
Veel toeristen gaan op hetzelfde moment naar dezelfde plek.

de citrusvrucht
Bijvoorbeeld sinaasappel, citroen of mandarijn. De vruchten hebben veel zon nodig om te groeien.

de wijnbouw
Druiven verbouwen. Van de druiven wordt wijn gemaakt.
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de irrigatie
Als het te weinig regent, moet er water naar de planten worden gebracht. Dat gebeurt door een 
systeem van kanaaltjes of buizen.

de grondstof
Ruw materiaal waarvan producten kunnen worden gemaakt. Zo’n grondstof is bijvoorbeeld ijzererts.

het concern
Een groot bedrijf dat uit meerdere bedrijven bestaat.

de assemblage
Losse onderdelen in elkaar zetten tot het een compleet apparaat is.
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