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aldera Santa Lucia leží severozápadn  od m s-
ta Boaco ve stejnojmenné provincii centrální 

Nikaragui. V této oblasti p evládají neogenní až 
pleistocenní vápnito-alkalické ignimbrity, p vodn
azené do skupin Matagalpa a Coyol. Alternativní 

stratigrafii navrhli Ehrenborg (1996) a Hradecký 
(2006).  

Vulkanickou strukturu Santa Lucia m žeme 
roz lenit na n kolik litostratigrafických jednotek. 
Bázi p edstavuje depozice ignimbrit  (typ Boaco). 
Jsou p evážn  hrubozrnné, v tšinou bez zvrstvení 
(opa ná gradace je nazna ena jen místy). Patrné 
jsou velké (až 10 cm) klasty pemzy, lithické frag-
menty alterovaných ryolit  až dacit , a devitrifiko-
vaný skelný popel (SiO2 69 hm.%). Alterace je mís-
ty zna n  pokro ilá.

V naloží t chto ignimbrit  se vyskytují epiklas-
tické horniny, kyselé ignimbrity i lávy dacit  a ryo-
lit  (souhrnn  ozna ené jako skupina Fonseca), kte-
ré se lateráln  zastupují se  „spodními andezity“         
a nespe enými ignimbrity (SiO2 62-70 hm. %). Ve 
srovnání s kontinentální k rou (Taylor a MacLen-
nan, 1985) jsou obohaceny o Ba, K a ochuzeny         
o Cs, Th, Nb, Ta, Ti. Obsahy REE se pohybují 
v rozmezí (23-129 ppm). Vzorek hydrotermáln  al-
terovaného dacitu s rozptýlenou sulfidickou mine-
ralizací vykazuje oproti nealterovaným dacit m
mírné nabohacení obsahu Cu (14 ppm) výrazné je 
však obohacení o Ba (2048 ppm). 

Efúze tzv. „spodních andezit “ jsou tvo eny ba-
zaltickými andezity, mén  bazalty p íp. dacity. Tyto 
horniny se st ídají s p evážn  málo spe enými ig-
nimbrity, vzácn  doprovázenými relikty napadávek, 
celkem o mocnosti maximáln  n kolik metr .

V pracích eských geolog  z centrální Nikaragui 
jsou horniny srovnávány se skupinou Matagalpa. 
V tšina výchoz  byla postižena intenzivním zv trá-
váním a alteracemi (chloritizace, zeolitizace, limo-
nitizace).

Následuje formace nespe ených ignimbrit , kte-
ré m že mít mocnost až stovky metr . V nich jsou 
polohy aglomerátové facie (typu block-and-ash)
tvo ené polozaoblenými až 50 cm velkými klasty 
andezit , bazaltických andezit  až bazalt . Ignim-
brity p echází do velikostn  pískové frakce a poloh 
jemných pemzových a popelových uloženin. Zrni-
tostní charakter odpovídá klasickému grada nímu 
zvrstvení klast  a opa né gradaci pemzy. Zvlášt  p i
kontaktu se „spodními andezity“ se vyskytují ploš-
n  nep íliš rozsáhlé výlevy bazaltických andezit
o mocnosti maximáln  n kolik metr .

Skupina „svrchních andezit “ je zastoupena py-
roxenickými, n kde i amfibolickými bazaltickými 
andezity až dacity. asto jsou tyto horniny postižené 
intenzivním zv tráváním. Lateritické zv traliny mo-
hou být až n kolik metr  mocné. „Svrchní andezity“ 
mají v diagramu TAS velmi prom nlivé složení od 
andezit  až po ryolity (SiO2 = 62-69 hm. %). Ve 
srovnání s kontinentální k rou (Taylor a MacLen-
nan, 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 
m ly p vodn  mocnost n kolika stovek metr , dnes 
na v tšin  mapovaného území zbyly jen erozivní re-
likty. Epiklastické uloženiny obsahují ostrohranné 
až polozaoblené klasty o velikosti 0,1 – 1 m, vzácn
až 5 m. Klasty odpovídají svým chemickým slože-
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ním bazaltickým andezit m a trachyt m až trachy-
dacit m a ve srovnání s kontinentální k rou (Taylor   
a MacLennan, 1985) jsou nabohaceny na Ba, Sr, 
Nd, Sm, Tb, Y, Tm, Yb, avšak ochuzené o Th, Nb  
a Ta. N které klasty se petrograficky a chemicky 
velmi podobají horninám z lávových proud  z ne-
daleké pleistocenní kaldery Las Lajas. Je pravd po-
dobné, že tyto horniny byly transportovány v podo-
b  lahar  nebo úlomkových proud  (Hradecký, 
Buriánek 2008). asto tém  chybí jemná mezerní 
hmota (struktura clast supported).

Následují efúze bazalt  s p evahou jemnozrn-
ných typ  (SiO2 = 48-50 hm. %), které n kdy obsa-
hují vyrostlice pyroxenu nebo olivínu. Oproti hod-
notám kontinentální k ry (Taylor a MacLennan, 
1985) jsou výrazn  ochuzeny o Cs, Rb, Th, U, K, 
Ce, HFS a naopak obohaceny o Sr. Žíly mladých 

bazalt  mají nejnižší obsahy REE (53-77 ppm) ve 
srovnání s ostatními studovanými horninami.  

Vulkanická struktura Santa Lucia je typickým 
p íkladem neogenního vulkanizmu v centrální Ni-
karagui. Vznikla jako explozívní kaldera, o emž 
sv d í mj. opakované uloženiny kyselých ig-
nimbrit  p i bázi (ka on eky Malacatoya). Otázka 
p íslušnosti starších ignimbrit  typu Boaco z stává 
otev ená. B hem pozdních fází vývoje se na mode-
laci kaldery výrazn  podílely zv trávací procesy, 
eroze  a v neposlední ad  rozsáhlé sesuvy.  

Vukanické produkty budující tuto strukturu m -
žeme dob e korelovat s t mi, které tvo í okolní 
vulkanické struktury jako je La Luna situovaná se-
vern  od kaldery Santa Lucia nebo San Lorenzo i
pleistocenní kaldera Las Lajas ležící jižn .
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