
F – VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)

Quaternary in the Jalapa area (northern Nicaragua)

PAVEL HAVLÍČEK – PAVEL ČÁP

Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; pavel.havlicek@geology.cz

Key words: natural hazards, Cenozoic (Quaternary), fluvial, la-
custrine and slope sediments, alluvial fans, fossil soils

Abstract: The slope, outwash and fluvial sediments are developed
in the wider surroundings of Jalapa. The thickest accumulations
were identified in the foothill zone of the highest mountains
(Cerro Jesus 1,793 m) in the west. A really limited lacustrine
fine-grained sediments fill the intramountainous depressions.
Fossil soils found within the outwash and fluvial sediments evi-
dence of their polycyclic development. The sediments of alluvial
fans (outwash) are the most expressive. Their thickness usually
ranges between 40–60 m. Nevertheless it can reach over 100 m in
places. Differences in thickness evidence the existence of a buried
erosional relief and influence of neotectonic movements. The
thermal spring in the Río Aquas Caliente valley is important from
the hydrogeological point of view. Natural hazards include land-
slides, fast growing alluvial fans, headward erosion and espe-
cially flash floods.

V rámci projektu rozvojové spolupráce České a Nikaraguj-
ské republiky RP/6/2007 „Regionální geologický výzkum
pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální
části střední Ameriky“ pokračoval i v roce 2009 kvar-
térně-geologický výzkum, tentokrát v okolí Jalapy při hra-
nici s Hondurasem (Hradecký et al. 2009). Doplnili jsme
tak komplexní geologický, geomorfologický, paleogeo-
grafický, tektonický, hydrogeologický a ložiskový vý-
zkum řešící hlavní cíl projektu – predikci přírodních nebez-
pečí.

V okolí Jalapy převažují svahové, výplavové, fluviální a
jen místy i jezerní uloženiny (výplně mezihorských depre-
sí). Samotná jalapská deprese má charakter úzce protáhlé
příkopové propadliny založené na zlomovém systému
SSV–JJZ. Je obklopena horami, na SZ vyššími, s průměr-
nou nadmořskou výškou 1500 (nejvyšší vrchol Cerro Jesus
1793 m n. m.), a na V a JV nižším pohořím s průměrnou
nadmořskou výškou 900 m.

Svahové sedimenty písčitohlinité a místy hlinitokameni-
té jsou více rozšířeny v z. části území. Na úpatí západních
a severních hor, tvořených břidlicemi, byly uloženy až
3 m šedohnědých písčitojílovitých a písčitohlinitých sva-
hových sedimentů s úlomky břidlic o průměru 3–5 cm. Ji-
ným typem svahovin je úzký, několik set metrů dlouhý
blokový proud sz. od Jalapy s balvany hrubozrnného gra-
nitu o průměru balvanů a bloků 1–5 m, ojediněle i 10 m.
V morfologicky výrazných terénech jsou postiženy sesu-
vy. Po litologické stránce jde o písčitohlinité až hlinitoka-

menité uloženiny, s převahou zvětralin okolních hornin.
V oblasti granitů a granodioritů vznikají spíše světle hně-
dé písčité a prachovité uloženiny s příměsí angulárních
zrn křemene a živců (gruss); ze zvětralin fylitů a biotitic-
kých rul vznikly šedé písčitohlinité svahoviny.

Říční terasy, fluviální písčité štěrky. Plošně málo rozsáhlé,
ale z paleogeografického hlediska významné jsou relikty
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Obr. 1. Termální pramen na bázi fluviálních štěrků; četné organické pes-
trobarevné povlaky. Aquas Calientes.

Obr. 2. V místní cihelně jsou těženou surovinou přeplavené prachovité
a jílovité zvětraliny granitoidů a zejména metamorfovaných hornin,
s úlomky fylitů; výplavový kužel s. od Jalapy.



fluviálních teras. Jsou vyvinuty jen ojediněle v hluboce
zařízlých údolích horských toků. Převládají šedohnědé
hrubozrnné fluviální písčité štěrky, místy s výraznou im-
brikací valounů a šikmým zvrstvením. Relikt terasy s bází
v relativní výšce +20 m je zachován nedaleko hlavní silnice
v blízkosti Jalapy. Dvě nižší úrovně tvoří vložené fluviál-
ní akumulace s povrchem +15 m a +5 m a bází v úrovni
dnešního toku. Na lokalitě v údolí Rio Aquas Caliente je
v bazální části velmi hrubých fluviálních písčitých štěrků

s povrchem +15 až +20 m vývěr termální vody o teplot-
ním rozsahu 57,3–76,3 °C, zřejmě vytékající na křížení
hlubších zlomů směrů SZ–JV a SV–JZ; infiltrační oblas-
tí termy jsou podložní granitoidy. Spodní část fluviál-
ních písčitých štěrků je prosycena rozpuštěnými anorga-
nickými látkami a povlečena pestrobarevnými povlaky
řas (obr. 1).

Sedimenty výplavových kuželů (písky s polohami jílů
a štěrků) jsou nejvýznamnějším kvartérním sedimentem
oblasti; lemují jalapskou depresi po obou stranách. Při vy-
ústění hluboce zařízlých horských údolí do jalapské depre-
se tvoří ploché, plošně rozsáhlé výplavové kužele. Směrem
do hor pak sedimenty výplavových kuželů laterálně pře-
cházejí do fluviálních písčitoštěrkovitých výplní těchto
údolí. Rozsáhlejší výplavové kužele jsou vyvinuty na zsz.
okraji jalapské deprese, zatímco na vjv. okraji jsou menší.
Z rozsahu a zjištěné mocnosti sedimentů výplavových ku-
želů vyplývá výraznější přínos horninového materiálu
z vyšších západních hor. Díky vyšší nadmořské výšce a tu-
díž i vyšším srážkám docházelo v západním pohoří k inten-
zivnějšímu lateritickému zvětrávání a k větší denudaci gra-
nitoidů a metamorfovaných hornin než na východě.
Morfologicky výraznější výplavové kužele se podílejí na
meandrování toků; příkladem je zatlačování řeky Jalapy
k východu. Patrně spojením výplavových kuželů u Jalapy
došlo ke vzniku rozvodí, kdy na sever teče Rio El Estero a
na jih Rio Jalapa (= Solonli).

Litologicky jsou sedimenty výplavových kuželů obdob-
né. Výchozím materiálem jsou buď zvětraliny granitů
a granodioritů (mladší béžové a starší červeně zbarvené
písky a štěrčíky), nebo fylitů a rul (jíly, prachy a jemnozrn-
né písky). Jemné jílovitější zvětraliny jsou místně těženy
jako cihlářská surovina (obr. 2).

Stavba výplavových sedimentů dokládá složitý vývoj
během jejich tvorby. V profilech jej dokládají hiáty
(obr. 3). Přerušení sedimentace, popř. období vulkanické-
ho a denudačního klidu dokládají fosilní půdy nebo polohy
půdních sedimentů (obr. 4).

Mocnost sedimentů výplavových kuželů, převážně pra-
chů, písků a štěrčíků, se obvykle pohybuje mezi 40 a 60 m,
nicméně mocnosti i přes 100 m nejsou vyloučeny. Kolísání
mocností v ploše kuželů je dokladem existence pohřbené-
ho erozivního reliéfu na bázi kvartéru, kombinovaného
zřejmě s neotektonickými pohyby. Dokládá to i hydrogeo-
logický vrt ssv. od Jalapy, který ještě v 67 m nezastihl před-
kvartérní podloží.

Drobné mezihorské deprese vyplňují splachy a šedočer-
né humózní jílovité a prachovité sedimenty lakustrinní (?).
Z hlediska přírodního nebezpečí je třeba tyto uloženiny sle-
dovat, protože jsou náchylné ke zpětné erozi, ohrožující
pole, pastviny a cesty (obr. 5).

Nejmladší fluviální sedimenty vyplňují údolní nivy ce-
loročně i občasně protékaných horských toků. Jen údolní
niva Rio Jalapa (= Solonli) a Rio El Estero v jalapské de-
presi je mnohem širší, sedimenty mají jemnější zrnitost
a dosahují větších mocností. Horské části údolí jsou čas-
to vyplněny 20–40 m mocnými subhorizontálně a diago-
nálně zvrstvenými fluviálními písky s polohami štěrčíků
s ostrohrannými zrny křemene a živců ze zvětralých gra-
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Obr. 3. Schéma stavby výplavových sedimentů jz. od Jalapy, s výrazným
erozivním rozhraním (silná čára v profilu).

Obr. 4. Schéma stavby výplavových sedimentů s řadou tenkých poloh
půdních sedimentů, dokládajících hiáty. El Junco, východní oblast.

Obr. 5. Zpětná eroze přerušující cestu, profil v šedé hlíně a sedimentech
výplavového kužele. Jalapa.



nitů a s úlomky břidlic. Spodní část souvrství sedimentů
je červenohnědá, jílovitější, silněji zvětralá, bez výraz-
ného zvrstvení a s polohou valounů a balvanů na bázi.
Od mladších nadložních světle hnědých lépe vytřídě-
ných písků a štěrčíků je oddělena erozivním rozhraním
(obr. 6).

Dokladem polycyklického vývoje těchto sedimentů jsou
i horizonty pohřbených půd a půdních sedimentů. Tyto
půdy dokládají hiát v sedimentaci a období klidu potřebné-
ho k vývoji půd. Uvnitř souvrství písků a štěrčíků na lokali-
tě Ciudad Sandino (jv. od La Mia; v. od jalapské deprese)
určila prof. L. Smolíková slabě vyvinutou fosilní půdu
s výrazně vyvinutými půdními horizonty A a B (obr. 7).
Svrchní půdní horizont A je humózní se stopami biogenní
aktivity; mikroskelet je opět gruss (písky a štěrčíky), kde
převažují křemen, plagioklasy a úlomky fylitů a žul.

Spodní půdní horizont B je bezhumózní, červenohnědý,
s braunlehmovým plazmatem.

Na území listu je u osady El Estancia řízená skládka ko-
munálního odpadu (antropogenní uloženiny) o rozsahu
150 × 80 m. Byla vhodně založena, v podloží jsou nepro-
pustné jílovité břidlice.

Tato práce je výsledkem výzkumů v rámci rozvojové spolupráce
České a Nikaragujské republiky RP/6/2007.
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Obr. 6. Profil fluviálních sedimentů severně od La Mia; iniciální fosilní
půda, dokládající významný hiát. Obr. 7. Fosilní půda (označená šipkou) dokládá polycyklický vývoj vý-

plavových a fluviálních sedimentů; odkryv jv. od La Mia, při ústí do jalap-
ské deprese.


