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Situering 

 

 
 

Mexico ligt in Noord-Amerika. Het is een groot land met een oppervlakte van 1.958.201 vierkante  

kilometer. Hiermee is het 51 keer groter dan België. 

Enkele eilanden behoren ook tot Mexico, waaronder: Guadelupe, Isla de Cegros en Cozumel. Verder 

zijn er twee grote schiereilanden, Yucatán is het zuidoosten en Baja California in het noordwesten. 

Mexico grenst in het noorden aan de Verenigde Staten, en in het zuiden aan Belize en Guatemala. 
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Mexico-stad, de regio die wij bespreken, ligt in de deelstaat Mexico (ook bekend als Edomex), in het 

centrum van het land. Het is een van de grootste steden ter wereld, en tevens de grootste hooggelegen 

stad. Mexico-stad is gelegen in het Dal van Mexico, op ±2300m boven de zeespiegel. 

 

 
 

  

Deelstaat Mexico 
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Aantrekkingspolen 

Natuurlijke factoren 

Klimaat 

In Mexico kent men drie klimaatzones. Die komen overeen met het reliëf: 

 

 De gebieden die niet hoger reiken dan 750 hebben een warm klimaat. Dit zijn voornamelijk de 

kustvlakten. 

 In de gebieden tussen 750m en 2000m is er een gematigde subtropisch klimaat. 

 De hoogste gebieden van Mexico, boven de 2000m zijn de gebieden met een gematigd 

klimaat. 

 

 

 
 

De temperaturen blijven het hele jaar door ongeveer gelijk, maar de regen verschilt wel: er is een 

regenseizoen van juni tot september, en een droog seizoen van oktober tot mei.  

Voor toeristen is dat droge seizoen uiteraard het best om Mexico te bezoeken.  
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Landschap 

Reliëf 

 

Mexico-Stad ligt in de Vallei van Mexico (Spaans: Valle de México), dit dal ligt in Centraal-Mexico 

op een hoogte van ongeveer 2300 meter, en wordt langs alle kanten begrensd door de bergketens van 

de Oostelijke en Westelijke Sierra Madre en de vulkanen van de Trans-Mexicaanse Vulkanengordel.  

 

De Vallei van Mexico is een 

speciaal geval, want het 

regenwater dat hier valt geraakt 

niet meer uit de vallei.  

Dit dal behoort dus niet tot het 

afvloeiingsgebied van een zee 

of oceaan. In het midden van de 

vallei ligt het Texcocomeer, dat 

voor een groot deel is 

drooggevallen door toedoen 

van de mens.  

 

Die drooglegging zorgt nu voor 

een enorm milieuprobleem, 

want de ondergrond is hierdoor 

onstabiel geworden. Heel de 

valleibodem zakt in met een 

snelheid van 25 centimeter per jaar. Tevens moeten de restanten van het Texcocomeer als giftig 

beschouwd worden door de jarenlange lozing van afvalwateren uit de stad .  

 

Fauna en flora 

 

Mexico is één van de  zeventien erkende megadiverse landen: er leven meer dan 200 000 verschillende 

diersoorten en 26 000 verschillende plantensoorten. Ongeveer 2 500 soorten worden beschermd door 

de wetgeving van Mexico. 

In totaal heeft Mexico 34 biosfeerreservaten en 68 nationale parken.. Samen maakt dat 170 000 km², 

of 11,5% van de totale oppervlakte van het land. Enkele reservaten rondom de hoofdstad zijn het 

Mariposa Monarca-reservaat, Tehuacan-Cuicatlán, Sierra Gorda, Chamela-Cuixmala, etc. 

 

Een aantal voorbeelden van typisch Mexicaanse soorten: 

 

Cactus 

Mexico is het land van de cactus. Natuurlijk vindt je er dus 

ook in de vallei van Mexico. Deze plant is een uitblinker in 

overlevingskunsten en perfect aangepast om de lange droge 

winterperiode van deze toeristische regio te overleven. Je 

kan verschillende soorten bewonderen in een van de vele 

parken in de stad zelf, maar ook op de lagere hellingen van 

de omliggende bergen. 
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Agave 

Op de hellingen rond de vallei kan je een bezoek 

brengen aan agave-plantages. Er bestaan vele 

soorten agaves, waarvan de meeste van nature in 

Mexico voorkomen. Sommige agavesoorten blijven 

vrij klein maar de grootste soorten kunnen meters 

hoog worden. In Mexico wordt uit het sap de 

nationale drank pulque bereid. Ook tequila wordt 

van het sap van een agavesoort gemaakt. De vezels 

in de bladeren van Agave kunnen gebruikt worden 

voor het maken van touw en matten. 

 

Opossum 

De opossums of buidelratten vormen een aparte groep 

buideldieren. Er zijn zo'n 100 soorten. Vrijwel alle leven in 

Midden- en Zuid-Amerika. Het zijn uitstekende klimmers die 

veel in bomen leven. Het bijzonderste aan dit aparte dier zijn 

zijn rare slaapgewoonten: ze krullen hun staart om een tak en 

slapen al hangend, waarschijnlijk komt dit gedrag voort uit 

bescherming tegen roofdieren. 

 

 

 

Vulkaankonijn 

Het vulkaankonijn is in Mexico bekend als teporingo, 

het is een klein konijn dat in de bergen leeft. Het is het 

op één na kleinste konijn ter wereld. Het heeft kleine 

ronde oren, korte poten en is kortharig. Het 

vulkaankonijn leeft in groepen van twee à vijf dieren in 

een hol. Anders dan veel konijnensoorten maakt het 

vulkaankonijn in plaats van te stampen met zijn poten, 

erg hoge geluiden om andere konijnen te waarschuwen 

voor gevaar,. Het is een nachtdier en vooral actief vanaf 

de schemering tot aan de dageraad. 

 

Menselijke factoren 

Cultuur 

 


