
Az IGCP 299 karsztadattárából:

iu|s KARSZTOK ÉS BARLANGOK MEXIKÓBAN
U N E S C O

Project m No. 299.

Egész Amerika karsztokban és barlangokban leggaz
dagabb térsége Mexikó. Az 1 958 201 km2 nagyságú 
országnak kb. 20%-a (392 000 km2) karsztvidék. Mexikó 
tekintélyes É-D-i kiterjedése és nagy függőleges tagolt
sága következtében a karszttípusoknak csaknem minden 
válfaja megtalálható itt a magashegységi formáktól a 
félszáraz mészkőplatókon át a trópusi toronykarsztokig.

Mexikó karsztjai kitűnő terepet, minden alkalommal 
biztos sikert kínálnak a barlangkutató expedíciók számá
ra. Jelenleg mintegy 1200 barlangról vannak adataink, 
közöttük kilencnek a hossza meghaladja a 10 km-t, négy 
pedig 1000 m-nél mélyebb. A szpeleológusok vélemé
nye szerint még legalább 5000 ismeretlen barlang vár 
felfedezőire, feltáróira. A legtöbb barlangba csak be kell 
sétálni, vagy le kell ereszkedni, és hosszukat nem a 
természet, hanem az emberi erőkifejtés korlátái határoz
zák meg. (Az eddig megismert leghosszabb és legmé

lyebb barlangok, valamint a legmélyebb egytagú barlan
gaknák jegyzékét cikkünk végén az 1-3. melléklet 
tartalmazza.)

A karsztok elterjedését mutató térképünk segítségével 
tekintsük át Mexikó legfontosabb karsztvidékeit.

1. Sierra Madre Oriental Az ország karbonátos 
kőzetekben leggazdagabb vidéke a Mexikói-öböl partjai
val párhuzamosan húzódó, 2000-4000 m magasságba 
emelkedő, karsztos planinák sorozatából álló Keleti- 
Sierra Madre hegyvonulat. Északi részén, Tamaulipas 
állam területén fekszik a Rancho Nuevo karsztfennsík, 
ahol Mexikó listavezető leghosszabb barlangját, a Siste- 
ma Purificaciónt feltárták (Gyertyaszentelő-barlang, 72 
km). Délebbre, San Louis Potosi és Querétaro karsztpla- 
tói hatalmas barlangaknáikról híresek. Itt található töb
bek közt a Sótano de las Golondrínas (Fecskék zsombo
lya, 376 m), melyről a Karszt és Barlang 1970. I.

Mexikó karsztvidékei 1. Magashegységi és magasfennsíki karszt (orogén karszt), 2. karszttábla (epirogén karszt) 
Karst areas o f Mexico. 1. High mountain and high plateau karst (orogen karst), 2. platform karst (epeirogenetic karst)
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füzetében (39—40. oldal) jelent meg részletes ismertetés. 
Ma is ez a világ legimpozásabb aknája, ahol a leereszke
dő ember parányi hangyaként csüng a kötélen az irdatlan 
üreg közepén. Nem csökkenti hírnevét, hogy újabban 
egy mélyebb zsombolyt is feltártak (Sótano de El Barro, 
410 m). A hegységrendszer déli részén, Puebla állam 
vad karsztos hegyei már a trópusi esőerdők zónájába 
esnek, a kanyonokkal felszabdalt karsztplatókról itt is 
nagyméretű barlangok nyilnak (Cuetzalan 22 km hosszú, 
Akemati -1135 m).

2. Sierra Madre Occidental. Mexikó középső magas 
felföldjeit és a Nyugati-Sierra Madre hegyvidékét vulká
nitok és egyéb nem karsztosodó kőzetek uralják. Mészkő 
csak szórványosan fordul elő a Kaliforniai-félsziget É-i 
részén, Sonora és Sinaola államokban, kisebb-nagyobb 
barlangokkal.

3. Dél-mexikói-hegyvidék. Az ország déli részét bo
nyolult földtani felépítésű hegyvidék alkotja, melyben 
ismét jelentős szerepet játszanak a kiemelt karbonátos 
képződmények. Az egyik legvadabb trópusi karsztvidék 
a Oaxaca, Puebla és Veracruz határán található Huautla- 
fennsík. Itt nyílik Mexikó pillanatnyilag legmélyebbnek 
ismert (-1353 m) barlangrendszere, a Huautla, mely 
hosszúságban a ranglista második helyén áll. Chiapas 
államban szintén hatalmas barlangok rejtőznek, és látvá
nyos felszíni formákat alkotnak a nedves trópusi éghajlat 
alatt pusztuló karbonátos képződmények.

4. Yucatán-tábla. Az eddigiektől merőben eltérő képet 
mutat a Yucatán-félsziget harmadidőszaki mészkőből 
felépített, száraz éghajlatú, sík karszttáblája, ahol tavas 
karsztaknák (cenote) vonják magukra a figyelmet, de a 
mélyben tekintélyes méretű vízszintes barlangok is 
meghúzódnak (Actún de Kauna, 6,7 km).

A mexikói barlangkutatók nehezen tudnak megbir
kózni a hatalmas „barlangkészletükkel”, a nagy feltárá
sokat főleg USA-beli, kanadai és Európából érkező 
expediciós csoportok végzik. A lehetőségek oly nagyok, 
hogy bőven marad itt „felfedezésre” váró barlang a XXI. 
század kutatói számára is.

J. G. Palacios-Vargas 
Mexikó

1. melléklet. Mexikó leghosszabb barlangjai (1990) 
List 1. The longest caves of Mexico (1990)

1. Sistcma Purification, Tamaulipas 72 309 m
2. Sistema Huautla, Oaxaca 52 110 m
3. Sistema Cuetzalan, Puebla 22 432 m
4. Cueva del Tecolole, Tamaulipas 20 796 m
5. Sistema Cuicateca, Oaxaca 20 415 m
6. Coyalatl, Puebla 19 000 m
7. Atlixicaya, Puebla 11 120 m
8. Nohoch Nah Chich, Quintana Roo 10 363 m
9. Grutas de Rancho Nuevo, Chiapas 10 218 m

10. Cenote Naharón, Quintana Roo 9 693 m

2. melléklet. Mexikó legmélyebb barlangjai (1990) 
List 2. The deepest caves of Mexico (1990)

1. Sistema Huautla, Oaxaca 1 353 m
2. Sistema Cuicateca, Oaxaca 1 340 m
3. Akemati, Puebla 1 135 m
4. Sistema Ocotempa, Puebla 1 064 m
5. Sonconga, Oaxaca 943 m
6. Guizani Ndia Guinjao, Oaxaca 934 m
7. Sistema Purification, Tamaulipas 904 m
8. Nitá Cho, Oaxaca 894 m
9. Sótano de Agua de Carrizo,

Oaxaca 836 m
10. Sótano de Trinidad, San Luis

Potosí 834 m

3. melléklet. Mexikó legmélyebb egytagú barlangak
nái (1990)
List 3. The deepest pits of Mexico (1990)

1. Sótano de El Barro, Querétaro 410 m
2. Sótano de las Golondrinas, San Luis

Potosí 376 ni
3. Sótano de Tomasa Kiahua, Vercruz 330 m
4. Sótano de Alhuastlc, Puebla 329 m
5. Nita Xonga, Oaxaca 310 m
6. Sótano de Ahuacatlán, Querétaro 288 m
7. Sótano del Arroyo Grande, Oaxaca 283 m
8. Resumidero del Pozo Blanco,

Jalisco 233 m
9. Sistema dc Ocotempa, Puebla 221 m

10. Sótano de los Pianos, Puebla 220 m

DISTRIBUTION O F KARS'!' IN MEXICO

The best karstic areas known in Mexico are: Sierra 
de Guatemala in Tamaulipas, Sierra de El Ábra in San 
Luis Polosi and Tamaulipas, some parts of Querétaro, 
Puebla, Jalisco, Chiapas, Qucrrero and Oaxaca, and one 
of the most important regions is the Yucatán Peninsula. 
Recent studies have been done in Colima and Jalisco 
where there are other karstic caves. Some basaltic caves 
are known from Morelos and Puebla Slates. The total 
surface area of Mexico is 1 958 201 km1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and about 20% 
of this surface is karstic (392 000 km ) contains different 
types of karst and many caves. More than 1 200 caves 
have been recorded and some speleologist think that 
there may be more than 6 000 in the country. Here there 
are included three lists of the longest, deepest caves of 
Mexico, and the deepest pits.

J. G. Palacios-Vargas
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