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Argentína kontinentális területe közel 2,8 millió k m , 
de mindössze 63 km2 (!) a karsztos felszín. Ennek 
földtörténeti okai vannak: a térség több mint 90%-ának 
alapja a Brazíliai- és a Patagóniai-ősmasszívum, amelye
ket 5000 m-ig terjedő vastagságban beborítanak a fiatal, 
laza, folyami és glaciális üledékek. Argentína Ny-i 
határát ugyan az Andok hosszú hegylánca alkotja, de 
K-i oldalának építőanyagai között kevés a tengeri üledék. 
Az ország legnagyobb karsztvidéke a Mendoza tarto
mányban található Las Brujas, melyet jura időszaki 
mészkő és dolomit épít fel, s a felszíni kiterjedése 50 
km2.

A karbonátkarsztoknál jóval kiterjedtebbek a gipsz- 
karsztok, bár világviszonylatban ezek is alárendeltek. A 
290 krn kiterjedésű nyilt gipszkarszt legnagyobb tagja 
a Sierra de Reyes és a Sierra Cara Cura, együtt 200 
km2, továbbá a Salitral de la Viuda (Puelén) 98 km2 és 
a Yesera del Tromen, 85 km2. Barlangkutatási szempont
ból még nem kellően feltártak a bazaltos területek, ahol 
már eddig is számos lávacsatomát fedeztek fel.

Az argentínai barlangkataszterben jelenleg mintegy 
150 felmért barlangot tartanak nyilván, ezek összhossza 
10 km. A feldolgozott barlangoknak körülbelül a fele 
mészkőben és dolomitban képződött, a többi gipszközet- 
ben és bazaltban.

Argentína leghosszabb barlangjai az 1989. évi adatok 
szerint:

1. Sistema Cuchillo Cura
(jura mészkő) 2 676 m

2. Cavema de Las Brujas
(jura mészkő és dolomit) 1 343 m

3. Cavema de La Liebre
(harmadidőszaki üledék, homokkő) 1 225 m

4. Cueva de Dona Otília
(Mendoza, bazalt) 838 m

5. Sistema de La Canada
(harmadidőszaki üledék) 668 m

6. Cavema del León (gipsz) 631 m
7. Grata Deseada (San Juan) 410 m
8. Cavema del Arena! (mészkő) 384 m
9. Cavema Halada (bazalt) 370 m

10. Cavema de Los Gatos (bazalt) 358 m
Argentina legmélyebb barlangjai:

1. Cavema de Las Brujas
(mészkő és dolomit) -63 m

2. Sima de Huitrín (gipsz) -55 m
3. Cavema Mercedes (gipsz és mészkő) -54 m
4. Cavema del León (gipsz) -40 m
5. Cavema de Los Gatos (bazalt) -37 m

Főbb karsztokés barlangok Argetínában. 1. Las Brujas, 
2. Cuchillo Cura, 3. Cavema de la Liebre, 4. Cueva de 
Doiia Otília, 5. Sistema de la Canada, 6. Cavema del 
León, 7. Cavema Haladó, 8. Cavema de Las Gatos, 9. 
Cueva de las Manos, 10. Cueva Ventana (Sierra Venta- 
na), 11. Cueva del Characato, Cavema de Valle Hermo- 

so (Sierra de Córboda), 12. Cuevas de Gualichú

The most important karst areas and caves in Argentina 
(listed above)

Argentínában a nagyközönség számára kiépített tu
risztikai barlangok nincsenek. A barlangok közül legis
mertebbek azok, amelyekben sziklarajzok találhatók. 
Ilyen a Santa Cruz tartomány északi határánál található
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