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V letošním roce je tomu již 25 let co se uskutečnily první 
projekty rozvojové spolupráce realizované Českou geolo-
gickou službou v oblasti Střední Ameriky – nejdříve v Ni-
karagui (1997), poté v Salvadoru (2003) a od roku 2006 
i v jižněji položené Kostarice. Zaměřeny byly od počátku 
na mapování,  dokumentaci  a  predikci  přírodních  rizik 

v těchto zemích a závěry z projektů byly vždy doložené 
specializovanými mapami a obsáhlou zprávou, předávanou 
za každou roční etapu tamním státním organizacím (INE-
TER, SNET a MINAE).

Za českou  stranu byly výzkumy financovány z pro- 
gramu  Rozvojové  spolupráce  České  republiky,  další  
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Summary: Development cooperation projects implemented by the 
Czech Geological Survey in the area of Central America, focused on 
the evaluation of natural hazards, took place in the years 1997–2009. 
They started in Nicaragua (since 1997), continued in El Salvador (since 
2003) and then also in Costa Rica (since 2006). The results of these 
projects were always handed over to local organizations (INETER, 
SNET and MINAE) in the form of final reports, and summarized last 
year in the book by Hradecký et al. 2021. As a supplement to this book, 
we present here some other findings of projects in El Salvador (from 
the years 2003–2005) that did not fit into its scope. They relate to the 
geology of Quaternary sediments and interesting findings of plant 
fossils preserved in the Neogene volcanosedimentary complexes.

In the 2003 stage, work took place in the Gulf of Fonseca in south 
eastern part of El Salvador, with the dominant volcano Conchagua 
and the important port of La Unión. In addition to classic Quaternary 
sediments, the following phenomena were described: oyster hems 
(rims) around the islands of Periquito and Perico, volcaniclastic rocks 
(“tobas”) fallen into the lake environment near the Los Chorros lagoon 
(Břízová et al. 2004), and polygenetic sediments on the slopes of the 
formerly active volcano Conchagua, showing the existence of debris 
flows and lahars. Plant fossils have been found at one locality only, 
in finegrained ash deposits of the maar sequence near El Naranjo 
(Figs 1 to 3).

In the 2004 stage, work took place inland, in an area north of 
the capital city San Salvador, with the dominant volcano Guazapa. 
In addition to the classical Quaternary sediments, the following 
phenomena were described: polygenetic sediments of the 
depressions north of the town of Aguilares (Figs 4 to 9) and outcrops 
of lake sediments, exposed in the north of the studied territory on 

steep slopes near the Río Lempa dam (Fig. 10), southeast of the city 
of Colima (Havlíček – Vorel 2005). In the same area, on the bank of 
the dam near the town of San Cristobal, interesting consolidated 
(cemented) mudflows with the occurrence of fossil wood were also 
documented (Figs 11 and 12).

In the year 2004, a paleontological expedition to the Río Sisimico 
canyon, about 40 km to the SE from the primarily studied area (Figs 
13 to 16), was also carried out. The findings of plant remains from 
this locality are shown in Figs 17 to 22. Plant remains were further 
found at two localities in the primarily studied area: Suchitoto (Figs 
23 to 29) and in the area south of El Molino (only indeterminable 
remains). Charred (and buried) tree trunks were also found in the 
white pumice tuffs called “Tierra Blanca” in several places of the 
studied area (Fig. 30).

In the 2005 stage, the work took place in the northwestern part 
of El Salvador, near the borders with Guatemala and Honduras, in 
the vicinity of the Metapán city. In addition to classic Quaternary 
sediments (Figs 31 and 32), the following phenomena were described: 
three generations of alluvial fans (alluvial gravels and sands) near 
the Metapán city, “kettle holes” created by water erosion in the 
river bottom (Fig. 33) and aeolian (winddeposited) sediments 
from the Matalapa desert. The most interesting, however, were 
the secondarily tilted (and not yet fully consolidated) gravels and 
sands of the oldest generation of alluvial fans in the southwestern 
surroundings of the city of Metapán (Figs 34 to 39). In the open cut 
along the CA12 road to Metapán (La Pedrera area, Fig. 40), small, 
although indeterminable remains of flora and possibly also fauna 
(fish scales?) in diatomitelike rocks were found. However, the locality 
is promising for future research.

All the findings published in this paper were also mentioned in 
the final reports which were handed over in Spanish translation to 
the Salvadoran SNET institution (Hradecký et al. 2003, 2004 and  
2005).
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finanční prostředky poskytlo Ministerstvo životního pro- 
středí.

Právě v loňském roce byla dr. Hradeckým ve vydava-
telství ČGS realizována velmi pěkně graficky vyvedená, 
populárně-vědecká publikace (Hradecký et al. 2021), shr-
nující všechny výzkumné práce probíhající na těchto pro-
jektech kontinuálně od konce devadesátých let minulého 
století až do roku 2009. V knize jsou části věnované jak 
odborným geologickým poznatkům, tak vzpomínkám a po-
střehům účastníků, vyplývajících z jejich každodenní expe-
diční práce v neobvyklém, exotickém prostředí. Kolektiv 
autorů čítá na 20 specialistů.

Rozsah knihy a její částečné populární zaměření však 
neumožnily publikování všech připravených odborných 
textů vzniklých při tvorbě jejího manuskriptu, a tak se au-
toři rozhodli publikovat některé poznatky ještě prostřed-
nictvím této zprávy.

Jedná se o závěry z projektů realizovaných v Salva-
doru v letech 2003 až 2005. Týkají se zejména geologie 
kvartérních sedimentů a zajímavých nálezů rostlinných fo-
silií, vzácně zachovalých v neogenních vulkanosedimen-
tárních komplexech. Odborná náplň následujícího textu 
byla také nedílnou součástí všech závěrečných etapových 
zpráv (nepublikovaných manuskriptů), které byly v letech 
2003–2005 předávány salvadorské straně a jsou uloženy 
v archivu instituce SNET (Hradecký et al. 2003, 2004, 
2005).

Salvador 2003 – oblast La Unión

Kvartérní sedimenty

V první etapě výzkumů v Salvadoru byl pro zhodnocení 
přírodních rizik vybrán záliv Fonseca na JV země, s domi-
nantním vulkánem Conchagua, významným přístavem La 
Unión a s několika ostrovy. Jednalo se o velmi dynamickou  

část reliéfu, výškově kolísající od 1449 m n. m. (vrchol 
vulkánu Conchagua) do nížin u mořského pobřeží. Ob-
last zahrnovala mnoho rizikových fenoménů (přívalové 
proudy, sesuvy, skalní řícení, záplavová území aj.), které 
byly často vázány  i na kvartérní sedimenty. Z hlediska 
uloženin „nevulkanického“ kvartéru byla v okolí města 
La Uniónu rozlišena široká škála genetických typů. Jed-
nalo se např. o fluviální, deluviální a výplavové sedimenty, 
ale také o exotičtější typy kvartérních uloženin, jako jsou 
recentní písečné duny, litorální a plážové písky vytváře-
jící mořskou kosu El Tamarindo, písčitojílovité uloženiny 
mangrovů, ústřicové lavice kolem ostrovů Periquito a Pe-
rico, dále o tufy napadané do jezerního prostředí laguny 
Los Chorros (viz článek Břízová et al. 2004) nebo o po-
lygenetické sedimenty na úbočích dříve činného vulkánu 
Conchagua, které doložily existenci přívalových proudů 
a laharů na svazích této nápadné elevace i v jejím okolí. 
Uvedené sedimenty jsou také podrobněji popsány v knize 
Hradecký et al. (2021).

Fosilní nálezy

V etapě 2003 byly rostlinné zbytky nalezeny jen na jedné 
lokalitě, a to v polohách jemnozrnných popelů maarové 
sekvence u El Naranjo. Bohužel však nebyly příliš dobře 
zachovalé a byly spíše fragmentární. I tak se prof. Kvač-
kovi z Přírodovědecké fakulty UK, kterému jsme fosilní ná-
lezy vždy předávali k prozkoumání, podařilo identifikovat 
otisky listů bobovitých (Leguminosae), lusků bobovitých, 
šištic borovic Pinus (sect. Trifoliis subsect. Oocarpae vel 
Ponderosa) sp. a zbytky listů připomínající vrby (Dicotylo-
phyllum sp.). Tyto nálezy jsou vyobrazeny na obr. 1, 2 a 3, 
popsány a diskutovány jsou také v knize Hradecký et al. 
(2021). Podle závěrů prof. Kvačka se jedná patrně o zbytky 
svrchnopliocenní flóry, typické pro tehdejší středoamerické 
příbřežní prostředí.
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Obr. 1. Jemnozrnné žlutobílé popely s rostlinnými 
zbytky, maar El Naranjo. Foto T. Vorel.
Fig. 1. Finegrained yellowwhite volcanic ash with 
plant remains, El Naranjo maar. Photo by T. Vorel.

Obr. 2. Vlevo dole šištice, vpravo frag
mentární otisky rostlin, maar El Naranjo. 
Foto T. Vorel.
Fig. 2. A pine cone on the bottom left, 
right fragmentary plant impressions, El 
Naranjo maar. Photo by T. Vorel.

Obr. 3. Otisk listu, maar El Naranjo. Foto 
T. Vorel.
Fig. 3. A plant impression, El Naranjo 
maar. Photo by T. Vorel.



Salvador 2004 – severní části departmentů 
La Libertad, San Salvador a Cuscatlán

Kvartérní sedimenty

V druhé etapě práce v Salvadoru již probíhaly výzkumy 
více ve vnitrozemí, v oblasti severně od hlavního města San 
Salvador s dominantním vulkánem Guazapa.

Kvartérní uloženiny zde byly zastoupeny opět v něko-
lika typech. Od uloženin antropogenních přes sedimenty 
fluviální (nivy a terasy četných řek), sedimenty výplavo-
vých kuželů (recentních i fosilních), deluviální sedimenty 
až po smíšené polygenetické sedimenty ukládané v depre-
sích a nížinných akumulačních oblastech. Ty měly z kvar-
térních uloženin ve zkoumaném území největší  rozsah 
a pokrývaly souvislá území zejména mezi městy Aguilares 
a Colima (obr. 4). Za pozornost z této etapy stojí zejména 
fosilní nálezy flóry (viz dále) a profily staršími jezerními 
sedimenty, odkryté na severu území ve strmých srázech 
u přehrady Río Lempa, jv. od Colimy. Vyšel o nich i český 
článek Havlíčka a Vorla (2005). Ve stejné oblasti, na břehu 
přehrady u městečka San Cristobal, byly dokumentovány 
i zajímavé zpevněné bahnotoky s výskytem fosilních dřev.

Polygenetické sedimenty depresí severně 
od města Aguilares
Toto území  již dlouhodobě vyplňuje svými nánosy pět 
velkých řek s mnoha menšími přítoky. Mocná sedimen-
tární výplň deprese (tmavě oranžová barva na obr. 4) je 
severně od Aguilares prořízlá četnými kaňonovitými koryty  
(obr. 5 a 6) do hloubek přesahujících až 10 m. Hlavními 
toky oblasti jsou Río Acelhuate (Guazapa), Río Matizate, 
Río Los Amates, Río Amayo a Río Tasaera, které následně 
ústí (směrem k severu) do Río Lempa.

Výplň obsahuje sedimenty převážně světlých odstínů, 
ve kterých se laterálně i vertikálně zastupují fluviální písky 
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Obr. 4. Výřez z geologické mapy 1 : 50 000 s rozsáhlými kvartérními 
uloženinami v oblasti mezi městy Aguilares a Colima; zjednodušená 
legenda oblasti. Orig. GIS Česká geologická služba.
Fig. 4. A part of the geological map at a scale of 1 : 50 000 showing 
extensive Quaternary deposits in the area between the towns of 
Aguilares and Colima; simplified legend of the area. Orig. GIS Czech 
Geological Survey.

Obr. 5. Kaňon Río Acelhuate j. od města Aguilares (Las Tunas). Říční 
voda je silně kontaminovaná lidskou činností. Foto T. Vorel.
Fig. 5. Río Acelhuate canyon south of the town of Aguilares (Las 
Tunas). River water is heavily contaminated by human activity. 
Photo by T. Vorel.

Obr. 6. Odkryté polygenetické sedimenty v  břehu Río Lempa,  
z. od Colimy (San Rafael). Foto T. Vorel.
Fig. 6. Exposed polygenetic sediments in the bank of the Río Lempa, 
west of Colima (San Rafael). Photo by T. Vorel.



a  štěrky,  splachy,  epiklastické  sedimenty – přeplavené 
pemzy (obr. 7 a 8), úlomkotoky apod. Meyer-Abich (1960) 
a Rode (1964, 1975) odtud popisují i lakustrinní sedimenty 
a diatomity.

Geneticky se jedná o polycyklicky ukládané sedimenty 
s řadou erozivních rozhraní, pohřbených půd a půdních 
sedimentů, dokládajících i řadu hiátů. Přítomné jsou také 
hrubé fluviální uloženiny, vložená koryta, místy i bahno-
toky a lahary (obr. 9), které ukazují činnost kolapsových 

a přívalových proudů pocházejících z oblastí s vyšším gra-
dientem – nejvíce z vulkánu Guazapa, event. i z výrazně 
tektonicky porušené oblasti sz. od Aguilares.

Sedimentární výplň této rozsáhlé deprese je kromě zmí-
něných kaňonů odkryta také ve strmých srázech nad přehra-
dou na Río Lempa, jv. od Colimy (tmavě oranžová a světle 
zelená barva v sv. cípu obr. 4). Tato výplň je zde částečně 
překryta mladšími vulkanickými horninami (tmavě modrá 
barva tamtéž). Ve srázech a bývalých těžebnách je tu dobře 
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Obr. 7. Těžebna v náplavech Río Acelhuate. Dobývají se zde rede
ponované pemzové písky a štěrky pocházející z vulkanoklastických 
akumulací vulkánu Ilopango. Foto T. Vorel.
Fig. 7. A  sand quarry in fluvial deposits of the Río Acelhuate. 
Redeposited pumice sands and gravels originating from the 
volcaniclastic accumulations of the Ilopango volcano are mined 
here. Photo by T. Vorel.

Obr. 8. Detail zvrstvených pemzových písků z těžebny u Río Acelhuate. 
Foto T. Vorel.
Fig. 8. Detail of bedded pumice sands from a quarry by Río Acelhuate. 
Photo by T. Vorel.

Obr. 9. Lahar odkrytý v údolí Río Chamulapa (jv. od města Guazapa) dokumentuje M. Opletal. Foto T. Vorel.
Fig. 9. The lahar exposed in the valley of Río Chamulapa (SE from the Guazapa town) is being documented by M. Opletal. Photo by T. Vorel.



odkryté střídání poloh fluviálních štěrků a písků s 1–2 m 
mocnými polohami přeplavených, bílých pemzových tufů 
(obr. 10). Odkryvy jsou až 40 m vysoké a ve svrchní části 
jsou ukončeny maarovou sekvencí s lávovým výlevem při 
bázi, který chrání prudké srázy před erozí (blíže viz článek 
Havlíček – Vorel 2005). Bazaltový výlev (z nedalekého 

Cerro de Colima) vypaluje místy podložní sedimenty na čer-
vené porcelanity. Celá  sekvence pod  lávovým výlevem 
odpovídá smíšeným, fluviálně-jezerním uloženinám, a jak 
uvádí i Rode (1964, 1975), tyto laguny již od terciéru lemo-
valy bývalý tok Río Lempy. V současné době je však pře-
vážná část jezerních uloženin zaplavena vodami přehrady.
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Obr. 10. Polygenetické sedimenty v opuštěné těžebně jv. od Colimy. Fluviální štěrky se střídají s jemnějšími jezerními sedimenty a s polohami 
vulkanoklastik. Foto T. Vorel.
Fig. 10. Polygenetic sediments in an abandoned quarry SE of Colima. Fluvial gravels alternate with finer lacustrine sediments and layers 
of volcaniclastic material. Photo by T. Vorel.

Obr. 11. Fosilní bahnotok tvořený deformovanými vrstvami vul
kanoklastik, San Cristobal. Foto T. Vorel.
Fig. 11. Fossil mudflow formed by deformed layers of volcaniclastic 
rocks, San Cristobal. Photo by T. Vorel.

Obr. 12. Část stromu zapracovaná ve  fosilním bahnotoku, San 
Cristobal. Foto T. Vorel.
Fig. 12. An embedded part of tree in a fossil mudflow, San Cristobal. 
Photo by T. Vorel.



Zpevněné bahnotoky u San Cristobal
Na břehu přehrady zbudované na Río Lempa byl u měs-
tečka San Cristobal dokumentován také zajímavě deformo-
vaný sled tmavě šedých vulkanoklastik (obr. 11), ve kterém 
byly místy zapracovány i zploštělé kmeny fosilních dřev 
(obr. 12). Hrubost těchto uloženin přechází od štěrků přes 
písky a prachy až k jílům. Vrstvy jsou výrazně gradačně 
zvrstvené a dobře tříděné, často jsou laminované. Občas 
uzavírají i větší balvany andezitů, velké až 5–20 cm.

Svou litologií vulkanoklastika připomínají uloženiny 
freatické erupce z lokálního maarového zdroje, které byly 
buď primárně (vodní pára), nebo druhotně zvodněny a ná-
sledně uvedeny do plastického stavu. Nastala tak svahová 
plastická deformace spojená s „provrásněním“ celého sledu 
a vznikem skluzových vrás, až 1 m mocných. K tomu došlo 
nejspíše nedlouho po uložení vulkanoklastického materi-
álu, jelikož nyní je vrstevní sled již zpevněn, což vylučuje 
jeho recentní pohyb.

Fosilní nálezy

V etapě 2004, kdy práce probíhaly ve vnitrozemí Salvadoru 
(v severních částech departmentů La Libertad, San Salva-
dor a Cuscatlán) byl paleontologický materiál již nalezen 
na více lokalitách (oproti etapě 2003) a uskutečnila se také 
poměrně náročná výprava do kaňonu řeky Río Sisimico, 
vzdáleného cca 40 km jv. od primárně studovaného území 
(obr. 13 až 16). Z tohoto kaňonu byly z dřívějších výzkumů 
(Schmidt-Thomé 1975) známy nálezy zachovalých fosilií 
listů v diatomitech, dokonce odtud byly uváděny i nálezy 
kostí velkých savců. Naše nálezy z této lokality jsou vyobra-
zeny na obr. 17 až 22, nalezeny byly pouze rostlinné zbytky.

Na území, na které byl projekt zaměřen – tedy v ob-
lasti severně od hlavního města San Salvadoru – pak byly 
fosilní zbytky nalezeny ještě na dalších dvou lokalitách. 
Jedna z nich se nacházela jv. od města Suchitoto, v blíz-
kosti přehrady na Río Lempa (obr. 23 až 29), druhá v jv. 
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Obr. 13. Kaňon Río Sisimico s výskytem fosiliferních diatomitů, v pozadí Volcán 
de San Vicente (2182 m n. m.). Foto T. Vorel.
Fig. 13. Río Sisimico canyon with fossiliferous diatomite deposits, Volcán de San 
Vicente (2182 m above sea level) in the background. Photo by T. Vorel.

Obr. 15. Kaňon Río Sisimico s jezírky a vodopády v místech výchozů 
diatomitů. Foto T. Vorel.
Fig. 15. Río Sisimico canyon with pools and waterfalls over diatomite 
outcrops. Photo by T. Vorel.

Obr. 14. Výstup z kaňonu Río Sisimico v odpoledním 
slunci byl poměrně náročný (M. Opletal). Foto T. Vorel.
Fig. 14. The climb up from the Río Sisimico canyon in the 
afternoon sun was quite challenging. Photo by T. Vorel.

Obr. 16. Pestře zbarvené diatomity v kaňonu Río Sisimico. Foto T. Vorel.
Fig. 16. Colourful diatomites in the Río Sisimico canyon. Photo by 
T. Vorel.

Výprava do kaňonu Río Sisimico (2004)
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Nové nálezy v kaňonu Río Sisimico (2004)

Obr. 17. Bohatý fosilní materiál nalezený na výpravě do kaňonu Río 
Sisimico v roce 2004. Foto T. Vorel.
Fig. 17. Rich fossil material found during an expedition to the Río 
Sisimico canyon in 2004. Photo by T. Vorel.

Obr. 18. Salvinia auriculata Aubl., přes sebe přeložená dvojice vějířků, 
při horním okraji patrná hrubě hrbolatá část svrchní strany. Vz. č.  
RS 1, lokalita Río Sisimico, měřítko v mm. Foto Z. Kvaček.
Fig. 18. Salvinia auriculata Aubl., two superposed fans (folded over 
each other), a coarsely bumpy part of the upper side visible at the 
upper edge. Sample No. RS 1, Río Sisimico locality, scale in mm. 
Photo by Z. Kvaček.

Obr. 19. Alfaroa sp., lístek s výraznou žilnatinou. Vz. č. RS 5, lokalita Río Sisimico, měřítko v mm. Foto Z. Kvaček.
Fig. 19. Alfaroa sp., a leaf with significant veining. Sample No. RS 5, Río Sisimico locality, scale in mm. Photo by Z. Kvaček.
Obr. 20. Dicotylophyllum sp. 1, list neznámého systematického postavení. Vz. č. RS 6, lokalita Río Sisimico, měřítko v mm. Foto Z. Kvaček.
Fig. 20. Dicotylophyllum sp. 1, a leaf of unknown systematic classification. Sample No. RS 6, Río Sisimico locality, scale in mm. Photo by  
Z. Kvaček.
Obr. 21. Dicotylophyllum sp. 6, list s možnými vztahy k čeledi Sapotaceae. Vz. č. RS 12B, lokalita Río Sisimico, měřítko v mm. Foto Z. Kvaček.
Fig. 21. Dicotylophyllum sp. 6, a leaf with possible relationships to the family Sapotaceae. Sample No. RS 12B, Río Sisimico locality, scale in 
mm. Photo by Z. Kvaček.
Obr. 22. Dicotylophyllum sp. 9, list s možnými vztahy k čeledím Magnoliaceae nebo Lauraceae. Vz. č. RS 15, lokalita Río Sisimico, měřítko 
v mm. Foto Z. Kvaček.
Fig. 22. Dicotylophyllum sp. 9, a leaf with possible relationships to the families Magnoliaceae or Lauraceae. Sample No. RS 15, Río Sisimico 
locality, scale in mm. Photo by Z. Kvaček.
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cípu území, v oblasti j. od El Molino. Zde se však jednalo 
pouze o neurčitelné zlomky drobnějších rostlinných fosi-
lií (listů?) bez taxonomického významu. V bílých pemzo-
vých tufech zvaných „tierra blanca“ byly také na několika 
místech studovaného území nalezeny zuhelnatělé kmeny 
stromů (obr. 30) pohřbených erupcí.

Určení fosilních zbytků a jejich časové zařazení
Všechen dovezený fosilní materiál nám opět ochotně zpra-
coval prof. Zlatko Kvaček z pražské Univerzity Karlovy, 
který k němu ve své zprávě (in Hradecký et al. 2004) uvádí, 
že fosilie z lokality u El Molina jsou zachovány ve formě 
otisků v nevrstevnatém jemnozrnném vulkanoklastiku. Jsou 



ale natolik oxidované, že bohužel nedovolují studovat epi-
dermální anatomii listů ani přenesením na kolodiový film, 
což velmi snižuje možnost určení systematické příslušnosti 
listových zbytků s jednotvárnou morfologií. Fosilie jsou 
charakteristicky všesměrně uložené, někdy zprohýbané, 
s  relativně dobře zachovanou nervaturou. V hornině se 
vyskytují různé části rostlin oddělené, tj. nikde nezůstaly 
pohromadě listy na větvičkách, lístky na složeném listu, 
plody nebyly zjištěny vůbec. Tento způsob fosilizace pou-
kazuje na transport větrem (v tomto případě vulkanický 
příval – surge).

Zachování fosilií v diatomitu z kaňonu Río Sisimico je 
podobné, přece jen ale relativně příznivější, a to ve formě 
více méně plochých otisků s detailně zachovanou žilnati-
nou. Ani v tomto případě nebyly dobře zachovány buněčné 
struktury epidermis k ověření navrhovaných určení syste-
matické příslušnosti. Pro určování bylo použito jen srov-
nání vnější morfologie a žilnatiny za částečného využití 
terénního klíče neotropických dřevin (Gentry 1996) a také 
vlastních zkušeností z terénních cest.

Podle závěrů prof. Kvačka byl tedy porost obklopující 
diatomitové jezírko u Río Sisimico paratropický notofylní 
les s převažujícími vždyzelenými stromy. Jeho pestrost je 
vyjádřena mnoha morfotypy listů, které připomínají ní-
žinné neotropické dřeviny. Typická je absence jehličnanů 
a opadavých temperátních dřevin mírného pásma severní 
polokoule. Např. rod Alfaroa, zástupce Juglandaceae, je 

montánním subtropickým elementem dnešní Střední Ame-
riky, který napovídá, že v našem případě nešlo o deštný 
tropický prales. Ani velikostní kategorie listů (notofylní) 
a jejich tvar (bez okapové špičky – drip-tip) tomuto typu 
tropických lesů neodpovídá.

Lokalita jv. od Suchitota má obdobné rostlinné složení, 
navíc s několika drobnolistými leguminosami, a místy má 
ještě  výraznější  subhumidní  charakter  (Mimosoideae). 
V obou těchto případech můžeme předpokládat sušší sva-
hové porosty typu otevřených lesů, typických dnes pro pa-
cifickou stranu Střední Ameriky.

Při srovnání s ostatní dosud známou třetihorní flórou 
Střední Ameriky a severní Jižní Ameriky odpovídají stu-
dované soubory fyziognomicky miocenní flóře, např. z for-
mace Uscari, Kostarika (Berry 1921), s tím, že byly navíc 
zjištěny subtropické elementy, které  imigrovaly během 
třetihor z jižní části USA (Salvinia auriculata, Alfaroa). 
Jde tedy nejspíše o miocén, i když určení stáří není zcela 
jisté, neboť rekonstruované porosty se příliš neliší od dneš-
ních. Tento jev byl zjištěn již dříve při studiu miocenní flóry 
Panamy (Berry 1918, Graham 1990). Na rozdíl od studo-
vané flóry od El Naranjo (ze salvadorské etapy 2003) lze 
v tomto případě vyloučit pliocenní stáří, vzhledem k tomu, 
že od svrchního miocénu až pliocénu nastává příliv tem-
perátních, tzv. arkto-terciérních elementů (Alnus, Myrica, 
Pinaceae) do Střední Ameriky ze severu (Graham 1973, 
Burnham – Graham 1999).
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Obr. 23. Výřez z geologické mapy 1 : 50 000 s vyznačením nálezů 
fosilií jv. od města Suchitoto (lístečky); zjednodušená legenda oblasti. 
Orig. GIS Česká geologická služba.
Fig. 23. A part of the geological map at a scale of 1 : 50 000 with 
marked fossil findings SE from the Suchitoto city (leaf symbols); 
simplified legend of the area. Orig. GIS Czech Geological Survey.

Obr. 24. Zákres lokality u Suchitota z terénního deníku Pavla Havlíčka.
Fig. 24. Drawing of the locality near Suchitoto from Pavel Havlíček’s 
field diary.
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Nálezy na lokalitě jv. od města Suchitoto (2004)

Obr. 25. Šedá fosiliferní vulkanoklastika (tufy), odkrytá v malé těžebně u přehrady Río Lempa jv. od Suchitota. Foto P. Hradecký.
Fig. 25. Gray fossiliferous volcaniclastic rocks (tuffs), exposed in a small quarry near the Río Lempa dam, SE from Suchitoto. Photo by P. Hradecký.

Obr. 26. Nálezy otisků listů a rostlinné drtě v šedém tufu. Lokalita 
Suchitoto. Foto P. Hradecký.
Fig. 26. Findings of leaf impressions and plant debris in gray tuff in 
Suchitoto locality. Photo by P. Hradecký.

Obr. 27. Mimosites sp., lístky rozpadlého listu s možnými vztahy k rodu 
Acacia. Vz. č. 213.2, lokalita Suchitoto, měřítko v mm. Foto Z. Kvaček.
Fig. 27. Mimosites sp., fragments of a disintegrated bigger leaf 
with possible relationships to the genus Acacia. Sample No. 213.2, 
Suchitoto locality, scale in mm. Photo by Z. Kvaček.
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Obr. 28. Dicotylophyllum sp. 12, neúplný list s možnými vztahy 
k  čeledím Moraceae nebo Bombacaceae. Vz. č. 214.1, lokalita 
Suchitoto, měřítko v mm. Foto Z. Kvaček.
Fig. 28. Dicotylophyllum sp. 12, incomplete leaf with possible 
relationships to the families Moraceae or Bombacaceae. Sample 
No. 214.1, Suchitoto locality, scale in mm. Photo by Z. Kvaček.

Obr. 29. Leguminosites sp., lístek z čeledi Leguminosae. Vz. č. 214.2, 
lokalita Suchitoto, měřítko v mm. Foto Z. Kvaček.
Fig. 29. Leguminosites sp., a leaf from the family Leguminosae. Sample 
No. 214.2, Suchitoto locality, scale in mm. Photo by Z. Kvaček.

Obr. 30. Zuhelnatělý kmen pohřbený v pemzových napadávkách (tufech) zvaných „tierra blanca“. Foto T. Vorel.
Fig. 30. A charred tree trunk buried in the pumice tuffs called “Tierra Blanca”. Photo by T. Vorel.



Salvador 2005 – okolí města Metapán

Kvartérní sedimenty

Třetí etapa práce v Salvadoru probíhala na SZ země, při hra-
nicích s Guatemalou a Hondurasem, v okolí města Metapán.  

U tohoto města se nacházejí dvě rozsáhlé laguny s ústím 
několika řek, které v blízkosti jezer vytvořily několik ge-
nerací výplavových kuželů. Ve studované oblasti byly za-
stoupeny i další typy kvartérních uloženin (obr. 31). Kromě 
zmíněných fluviálních, nivních a výplavových sedimentů 
(obr. 32) to byly i uloženiny deluviální s četnými sesuvy, 
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Obr. 31. Výřez z geologické mapy 
1 : 50 000 z okolí Metapánu s čet
nými typy starších i recentních 
kvartérních uloženin; zjednodu
šená legenda oblasti. Orig. GIS 
Česká geologická služba.
Fig. 31. A part of the geologic  
al map of the surroundings 
of Meta pán city (at a  scale of  
1 : 50 000) with numerous types 
of older and recent Quaternary 
deposits; simplified legend of the 
area. Orig. GIS Czech Geological 
Survey.

Obr. 32. V nivním profilu Río El Angue nad vesnicí Ostúa spočívá mírně 
zuhelnatělý kmen. Foto P. Havlíček.
Fig. 32. A slightly coalified tree trunk rests in the fluvial sediments of the 
Río El Angue, above the village of Ostúa. Photo by P. Havlíček.
> Obr. 33. Obří hrnce vzniklé erozní činností Río Desagüe. Foto T. Vorel.
> Fig. 33. Kettle holes created by the erosional activity of the Río Desagüe. 
Photo by T. Vorel.



dále štěrky a písky říčních teras a dokumentovány byly 
i zajímavé eolické uloženiny či vodní erozí vzniklé „obří 
hrnce“ v říčních korytech (obr. 33). Na jedné lokalitě byly 
také nalezeny drobné, blíže však neurčitelné zbytky flóry 
a patrně i fauny (rybích šupin?).

Za bližší popis kvartérních sedimentů z této etapy stojí 
hlavně druhotně ukloněné (a málo zpevněné) štěrkopísky 
nejstarší („první“) generace výplavových kuželů v jz. okolí 
Metapánu anebo eolické uloženiny z pouště Matalapa.

Tři generace výplavových kuželů (aluviálních štěrků 
a písků) v okolí města Metapán
V okolí Metapánské kotliny vytvořilo ústí několika řek 
do dvou rozsáhlých jezer – Laguny de Metapán a Lago 
de Güija – několik generací výplavových kuželů. Jsou zde  

zachovalé jak sedimenty recentně aktivních kuželů, tak se-
dimenty kuželů starších, tvořící nyní v jz. okolí města již 
jen lateriticky zvětralé a tektonicky postižené relikty.

Nejrozsáhlejší recentní akumulací je výplavový kužel 
při ústí Río San José do Laguny de Metapán. Poměrně 
rychle progradující kužel zde již rozdělil lagunu na dvě 
samostatné části, což je nejvíce patrné v období sucha. Má 
charakter plochého vějířovitého tělesa (delty), s různě roz-
větvenými a překládanými meandry (obr. 34 a 35).

Štěrky střední generace výplavových kuželů (skupina 
Valle Capulín) pokrývají ve velkém rozsahu a mocnosti ze-
jména jižní část města Metapán, kde jsou jejich akumulace 
proříznuty řekou Río San José. Štěrky jsou horizontální, 
místy korytovitě zvrstvené a jejich povrch je modelován 
a erodován současnou fluviální sítí (obr. 36). Tvořené jsou 

Vorel, T. et al. (2022): Kvartérní sedimenty a nálezy rostlinných fosilií v Salvadoru, Střední Amerika 93

Obr. 34. Pohled na Lagunu de Metapán, zelená část v pozadí je 
progradující delta Río San José, která v období sucha rozděluje 
lagunu na dvě samostatné části. Foto T. Vorel.
Fig. 34. View of Laguna de Metapán, the green part in the background 
is a prograding delta of the Río San José, which divides the lagoon 
into two separate parts during the dry season. Photo by T. Vorel.

Obr. 35. Pohled na oddělenou část Laguny de Metapán s vulkánem 
San Diego v pozadí (pohled z vrcholu San Isidro směrem na Playa 
La Angostura). Foto I. Baroň.
Fig. 35. View of a separated part of the Laguna de Metapán with 
the San Diego Volcano in the background (view from the top of San 
Isidro towards Playa La Angostura). Photo by I. Baroň.

Obr. 36. Cerro Valle Capulín v Metapánu. Horizontálně uložené štěrky 
střední generace výplavových kuželů. Foto T. Vorel.
Fig. 36. Cerro Valle Capulín in Metapán. Horizontally bedded gravels 
of the middle generation of alluvial fans. Photo by T. Vorel.

Obr. 37. Nejstarší („první“) generace aluviálních uloženin – formace 
Santa Rosa, v současnosti ovlivněná poklesovými zlomy a náklonem. 
Foto P. Havlíček.
Fig. 37. The oldest (“first”) generation of alluvial deposits – Santa 
Rosa Formation, currently affected by downslip faults and tilting. 
Photo by P. Havlíček.



převážně fragmenty ignimbritů a silicifikovanými horni-
nami a leží buď přímo na starší sedimentární formaci Santa 
Rosa (popsaná níže), nebo se mezi tyto dvě jednotky klade 
ještě výlev bazaltoidních láv. To je dokumentováno přímo 
v Metapánu na kopečku zvaném Valle Capulín. Zjištěná 
mocnost štěrků je 2–15 m.

Nejstarší („první“) akumulace aluviálních štěrků a písků 
(formace Santa Rosa) se vyskytuje zejména v území jz. 
od Metapánu. Štěrky a jílovité písky jsou zde mocné něko-
lik desítek metrů a jsou zachovalé převážně v tektonicky 
omezených a druhotně ukloněných reliktech.

V okolí Metapánu tvoří tyto štěrkové akumulace erozí 
modelované kopce (např. Cerro Santa Rosa) a svahy kolem 
Laguny de Metapán. Typickými znaky této staré generace 
štěrků je jejich částečné zpevnění, místy úklon a tektonické 
postižení zlomy a poklesy (obr. 37). Z genetického hlediska 
je pro ně typická polycyklická přívalová sedimentace, do-
provázená častým překládáním tehdejších koryt.

Litologicky se štěrky a písky skládají z andezitů, kyselých 
ignimbritů, úlomků červených mezozoických sedimentů 
(red beds) a silicitů. Patrné je také generální zjemňování ce-
lého sledu od hrubých, korytovitých a blokových štěrků při 
bázi formace až do jemnějších, písčitojílovitých sedimentů, 
kterými vývoj sekvence končí. Tyto nejsvrchnější polohy 
mají většinou hnědofialové zbarvení a jsou buď lokálně pře-
kryty bílými tufy a bazaltickou lávou z Cerro El Colocho, 
nebo jsou erodovány mladší (střední) generací aluviálních 
štěrků formace Valle Capulín (popsané výše).

Zajímavý je zejména úklon poloh hrubých štěrků až jí-
lovců, např. na profilech v okolí Col. Cessa (obr. 38 a 39). 
Úklon vrstev (a paleokoryt) zde dosahuje až 45–50 stupňů, 
což neodpovídá přirozeným podmínkám vzniku foresetů 
v sedimentech. Jedná se tedy o náklon druhotný, tektonicky 
podmíněný, který má patrně souvislost se zaklesáváním 
Metapánské kotliny jako celku. Stáří těchto nejstarších alu-
viálních akumulací je diskutabilní, není dosud potvrzeno 
paleontologicky, ale podle všech výše uvedených znaků je 
lze odhadovat patrně již jako neogenní.

Eolické uloženiny pouště Matalapa
Na sz. studovaného území byl zaznamenán také výskyt se-
dimentů, které mají charakter pouštních vátých písků až 
prachů. Tyto jemnozrnné eolické sedimenty pokrývají roz-
lehlou plošinu ležící sv. od vesnice Matalapa, kde vytvářejí 
až 4 m vysoké akumulace – menší duny, návěje a závěje. 
Závěje jsou pak zachovalé zejména ve skalní soutěsce jv. 
od stejnojmenné vesnice.

Profil v soutěsce je proříznut cestou a patrné jsou v něm 
hnědé, jemně písčité prachovce s četnými bílými (prováp-
něnými) konkrecemi a dutinkami po koříncích. Obdobné 
jevy lze běžně pozorovat i u našich spraší (tzv. cicváry). 
Rozlehlá pláň, označovaná místně jako Llano Matalapa 
(poušť Matalapa), je v podstatě převátý povrch fluviální 
terasové akumulace vytvořené mezi řekami Río El Salitre 
a Río Angue.

Fosilní nálezy

V etapě 2005, kdy výzkumy probíhaly v sz. části Salva-
doru, byly fosilní zbytky nalezeny jen na jedné lokalitě, a to 
ve výkopech u silnice j. od Metapánu (obr. 40). V oblasti 
zvané La Pedrera tam byly dočasně odkryty polohy bílých 
tufů, převážně jemnozrnných, místy ale i hrubších. Svou 
litologií jemnozrnné partie upomínaly na diatomity. Jedná 
se patrně o uloženiny vulkanoklastik souvisejících s erupcí 
kaldery Coatepeque, které byly v době erupce uloženy 
do vodního prostředí. O tomto procesu svědčily ojedinělé 
nálezy zbytků rybích šupin a částí otisků listů, bohužel však 
velmi špatně zachovalých a systematicky blíže neurčitel-
ných. Lokalita však může být nadějná pro další budoucí 
výzkum (na obr. 39 je vyznačena symbolem lístečku). Tato 
fakta – ostatně jako další vědecké závěry vyplývající z pa-
leontologického výzkumu shrnutého v této práci – byla 
vždy uvedena v závěrečných zprávách pro salvadorskou 
stranu, předávaných instituci SNET ve španělském pře-
kladu (Hradecký et al. 2003, 2004, 2005).
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Obr. 38. Ukloněné polohy hrubých štěrků formace Santa Rosa u Col. 
Cessa v Metapánu. Foto T. Vorel.
Fig. 38. Tilted layers of coarse gravels of the Santa Rosa Formation 
at Col. Cessa in Metapán. Photo by T. Vorel.

Obr. 39. Nakloněná štěrkopísková koryta (vlevo dole) se zachovalou 
původní gradací. Foto T. Vorel.
Fig. 39. Tilted gravelsand bed channels (bottom left) with preserved 
original gradation. Photo by T. Vorel.



Poděkování. Tento příspěvek byl vytvořen v rámci řešení DKRVO/
ČGS (2018–2022) a úkolu č. 323000. Na kvartérních výzkumech 
se kromě hlavního autora podílel především Pavel Havlíček 
(†2016), specialista na tuto problematiku. Fosilní nálezy ochotně 
vyhodnotil Zlatko Kvaček (†2020). Autoři také děkují editorce  
Tamaře Sidorinové a recenzentům Václavu Zieglerovi a Tomášovi 
Kočímu za cenné připomínky k textu.
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Obr. 40. Výkop u silnice CA12 
do  Metapánu. V  oblasti La 
Pedrera byly dočasně odkryty 
polohy bílých kyselých tufů, 
připomínajících diatomity. Ob
sahují ojedinělé zbytky listů 
a pravděpodobně i rybích šupin. 
Foto T. Vorel.
Fig. 40. An open cut along  
the CA12 road to Metapán. In  
the La Pedrera area, layers of 
white acidic tuffs (reminding 
a  diatomitelike rocks) were 
temporarily exposed. They 
contain rare remains of leaves 
and probably also fish scales. 
Photo by T. Vorel.


