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Opgave 3  Tuinbouw in het droogste gebied van Spanje
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.
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Gebruik bron 1 en de kaartbladen 116 en 117.
In de Tabernaswoestijn is de gemiddelde jaarlijkse neerslag een van de
laagste van Spanje.
Leg dit uit met behulp van de overheersende windrichting in Spanje.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 2.
Duizenden jaren geleden begon de Rambla de Tabernas zich in het
landschap van de Tabernaswoestijn in te snijden. Hoewel het riviertje
meestal droog staat, heeft het toch een diepe erosiegeul gevormd.
Leg dit uit met een neerslagkenmerk van dit gebied.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 1 en kaartblad 89.
De waterschaarste in Campo de Dalías is de laatste 30 jaar sterk
toegenomen.
Beredeneer deze toename met kaartblad 89.
Waterschaarste vormt een bedreiging voor de tuinbouw in
Campo de Dalías. Voor de toekomst van Campo de Dalías is het
belangrijk dat bij de winning van zoet water aan twee eisen voldaan wordt:
a Er moet sprake zijn van een hernieuwbare waterbron.
b Met de winning van het water moet het milieu zo min mogelijk
aangetast worden.
Bij het ontzilten van zeewater wordt aan beide eisen voldaan.
Geef
 een reden waarom ontzilting van zeewater voldoet aan eis a;
 een reden waarom ontzilting van zeewater in dit gebied voldoet aan
eis b;
 twee andere manieren waarop men in Campo de Dalías aan zoet
water kan komen.
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bron 1
Tuinbouw in het droogste gebied van Spanje
Het gebied rondom de stad Almería in Zuid-Spanje is een van de droogste
gebieden van Europa. Ten noorden van Almería ligt de Tabernaswoestijn,
waar de gemiddelde jaarlijkse neerslag zo'n 250 millimeter bedraagt. Ten
westen van Almería ligt Campo del Dalías. Dit gebied is de laatste 30 jaar
in een snel tempo uitgegroeid tot het grootste tuinbouwgebied van
Europa.
Op zo'n 26.000 hectare (driemaal de oppervlakte aan kassen in
Nederland) worden in plastic kassen groenten en fruit verbouwd die
worden verkocht in heel Europa. Het gebied heeft als bijnaam Mar de
plástico: de plastic zee. De waterbalans in het gebied is negatief door de
geringe hoeveelheid neerslag en de grote productie van groenten en fruit.
Waterschaarste wordt in toenemende mate een probleem en vormt een
bedreiging voor de tuinbouw.
Satellietbeeld van de plastic kassen in Campo del Dalías

ligging satelietbeeld
Málaga

Almería

Straat van Gibraltar
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bron 2
Erosiegeul van Rambla de Tabernas in de Tabernaswoestijn
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