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aldera Santa Lucia leží severozápadnČ od mČsta Boaco ve stejnojmenné provincii centrální
Nikaragui. V této oblasti pĜevládají neogenní až
pleistocenní vápnito-alkalické ignimbrity, pĤvodnČ
Ĝazené do skupin Matagalpa a Coyol. Alternativní
stratigrafii navrhli Ehrenborg (1996) a Hradecký
(2006).
Vulkanickou strukturu Santa Lucia mĤžeme
rozþlenit na nČkolik litostratigrafických jednotek.
Bázi pĜedstavuje depozice ignimbritĤ (typ Boaco).
Jsou pĜevážnČ hrubozrnné, vČtšinou bez zvrstvení
(opaþná gradace je naznaþena jen místy). Patrné
jsou velké (až 10 cm) klasty pemzy, lithické fragmenty alterovaných ryolitĤ až dacitĤ, a devitrifikovaný skelný popel (SiO2 69 hm.%). Alterace je místy znaþnČ pokroþilá.
V naloží tČchto ignimbritĤ se vyskytují epiklastické horniny, kyselé ignimbrity i lávy dacitĤ a ryolitĤ (souhrnnČ oznaþené jako skupina Fonseca), které se laterálnČ zastupují se „spodními andezity“
a nespeþenými ignimbrity (SiO2 62-70 hm. %). Ve
srovnání s kontinentální kĤrou (Taylor a MacLennan, 1985) jsou obohaceny o Ba, K a ochuzeny
o Cs, Th, Nb, Ta, Ti. Obsahy REE se pohybují
v rozmezí (23-129 ppm). Vzorek hydrotermálnČ alterovaného dacitu s rozptýlenou sulfidickou mineralizací vykazuje oproti nealterovaným dacitĤm
mírné nabohacení obsahu Cu (14 ppm) výrazné je
však obohacení o Ba (2048 ppm).
Efúze tzv. „spodních andezitĤ“ jsou tvoĜeny bazaltickými andezity, ménČ bazalty pĜíp. dacity. Tyto
horniny se stĜídají s pĜevážnČ málo speþenými ignimbrity, vzácnČ doprovázenými relikty napadávek,
celkem o mocnosti maximálnČ nČkolik metrĤ.

V pracích þeských geologĤ z centrální Nikaragui
jsou horniny srovnávány se skupinou Matagalpa.
VČtšina výchozĤ byla postižena intenzivním zvČtráváním a alteracemi (chloritizace, zeolitizace, limonitizace).
Následuje formace nespeþených ignimbritĤ, které mĤže mít mocnost až stovky metrĤ. V nich jsou
polohy aglomerátové facie (typu block-and-ash)
tvoĜené polozaoblenými až 50 cm velkými klasty
andezitĤ, bazaltických andezitĤ až bazaltĤ. Ignimbrity pĜechází do velikostnČ pískové frakce a poloh
jemných pemzových a popelových uloženin. Zrnitostní charakter odpovídá klasickému gradaþnímu
zvrstvení klastĤ a opaþné gradaci pemzy. ZvláštČ pĜi
kontaktu se „spodními andezity“ se vyskytují plošnČ nepĜíliš rozsáhlé výlevy bazaltických andezitĤ
o mocnosti maximálnČ nČkolik metrĤ.
Skupina „svrchních andezitĤ“ je zastoupena pyroxenickými, nČkde i amfibolickými bazaltickými
andezity až dacity. ýasto jsou tyto horniny postižené
intenzivním zvČtráváním. Lateritické zvČtraliny mohou být až nČkolik metrĤ mocné. „Svrchní andezity“
mají v diagramu TAS velmi promČnlivé složení od
andezitĤ až po ryolity (SiO2 = 62-69 hm. %). Ve
srovnání s kontinentální kĤrou (Taylor a MacLennan, 1985) jsou nabohaceny na Ba, K, Hf, Zr, Sm,
Tb, Y, Tm, Yb a ochuzeny o Cs, Th, Nb, Ta, Ti.
Obsahy REE se pohybují v rozmezí (109-139 ppm).
V nadloží leží formace epiklastických hornin. Ty
mČly pĤvodnČ mocnost nČkolika stovek metrĤ, dnes
na vČtšinČ mapovaného území zbyly jen erozivní relikty. Epiklastické uloženiny obsahují ostrohranné
až polozaoblené klasty o velikosti 0,1 – 1 m, vzácnČ
až 5 m. Klasty odpovídají svým chemickým slože-
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ním bazaltickým andezitĤm a trachytĤm až trachydacitĤm a ve srovnání s kontinentální kĤrou (Taylor
a MacLennan, 1985) jsou nabohaceny na Ba, Sr,
Nd, Sm, Tb, Y, Tm, Yb, avšak ochuzené o Th, Nb
a Ta. NČkteré klasty se petrograficky a chemicky
velmi podobají horninám z lávových proudĤ z nedaleké pleistocenní kaldery Las Lajas. Je pravdČpodobné, že tyto horniny byly transportovány v podobČ laharĤ nebo úlomkových proudĤ (Hradecký,
Buriánek 2008). ýasto témČĜ chybí jemná mezerní
hmota (struktura clast supported).
Následují efúze bazaltĤ s pĜevahou jemnozrnných typĤ (SiO2 = 48-50 hm. %), které nČkdy obsahují vyrostlice pyroxenu nebo olivínu. Oproti hodnotám kontinentální kĤry (Taylor a MacLennan,
1985) jsou výraznČ ochuzeny o Cs, Rb, Th, U, K,
Ce, HFS a naopak obohaceny o Sr. Žíly mladých

bazaltĤ mají nejnižší obsahy REE (53-77 ppm) ve
srovnání s ostatními studovanými horninami.
Vulkanická struktura Santa Lucia je typickým
pĜíkladem neogenního vulkanizmu v centrální Nikaragui. Vznikla jako explozívní kaldera, o þemž
svČdþí mj. opakované uloženiny kyselých ignimbritĤ pĜi bázi (kaĖon Ĝeky Malacatoya). Otázka
pĜíslušnosti starších ignimbritĤ typu Boaco zĤstává
otevĜená. BČhem pozdních fází vývoje se na modelaci kaldery výraznČ podílely zvČtrávací procesy,
eroze a v neposlední ĜadČ rozsáhlé sesuvy.
Vukanické produkty budující tuto strukturu mĤžeme dobĜe korelovat s tČmi, které tvoĜí okolní
vulkanické struktury jako je La Luna situovaná severnČ od kaldery Santa Lucia nebo San Lorenzo þi
pleistocenní kaldera Las Lajas ležící jižnČ.
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