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ΘΥΙΤΑΣΥΕ∇Ο Ψ ΣΕΡΡΑΝΑ, ΕΝ
ΕΛ ΧΑΡΙΒΕ, ΧΟΣΤΑ ΑΦΥΕΡΑ

∆Ε ΧΟΛΟΜΒΙΑ

Παλαβρασ χλαϖε: ιντερπρεταχι⌠ν εστρυχτυραλ, λνεασ σσµιχασ, βασαµεντο, ηοριζοντε Β�, πλαχα χαριβε, χαψοσ θυιτασυε〉ο ψ
σερρανα, σεγυνδοσ, µλτιπλεσ.

α ρεγι⌠ν Χαριβε δε Χολοµβια, ηα σιδο ποχο εξπλοραδα, ψ πορ ταλ µοτιϖο συργεν µυχηοσ ιντερρογαντεσ
δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα εστρατιγρ〈φιχο ψ εστρυχτυραλ. Υνο δε λοσ ιντερρογαντεσ εσ λα ιδεντιφιχαχι⌠ν δελ
βασαµεντο εν ελ 〈ρεα ψ συ ρελαχι⌠ν χον λασ ισλασ. Χον λα ιντερπρεταχι⌠ν δε 1700 κµ δε λνεασ σσµιχασ

δε λοσ προγραµασ  Χαψοσ 77 ψ Χαψοσ 82 δε Εχοπετρολ,  ψ ελ αµαρρε δε λοσ ποζοσ Μισκιτο 1 ψ Μισκιτο 2 εν  ελ 〈ρεα
αλρεδεδορ δε λοσ Χαψοσ (παρτε ινφεριορ δελ προµοντοριο δε Νιχαραγυα), αλ νορτε δε λα χυενχα Χολοµβια, σε
δετερµιν⌠ λα ποσιχι⌠ν δελ ηοριζοντε Β� δεντρο δε λα σεχυενχια εστρατιγρ〈φιχα ψ σε δεφινιερον δοσ οριενταχιονεσ
ο τενδενχιασ εστρυχτυραλεσ θυε αφεχταν λοσ Χαψοσ Θυιτασυε〉ο ψ Σερρανα,  υνα εν σεντιδο νορεστε−συροεστε ψ οτρα
εν σεντιδο νοροεστε−συρεστε, εν υνα τεχτ⌠νιχα δε ηορτσ ψ γραβενσ. Αδιχιοναλµεντε,  λα λιτολογα µαψορµεντε
γνεα δελ βασαµεντο  δετερµιναδο πορ αλγυνοσ ποζοσ εν ελ 〈ρεα συγιερε θυε διχηο βασαµεντο πυεδε σερ δεσδε
ελ πυντο δε ϖιστα εξπλορατοριο υν βυεν σελλο.

Τηε Χαριββεαν βασιν ηασ βεεν ποορλψ εξπλορεδ ανδ ποσεσ α ωιδε αρραψ οφ γεολογιχαλ θυεστιονσ, δυε το ιτσ
υνχερταιν στρατιγραπηιχ ρελατιονσ, ιτσ στρυχτυραλ φραµε ανδ τηε νατυρε οφ ιτσ βασεµεντ ρελατεδ το τηε ισλανδσ. Βψ
ιντερπρετινγ 1700 κµ σεισµιχ λινεσ, φροµ τηε Εχοπετρολ Χαριββεαν συρϖεψσ, Χαψοσ 77 ανδ Χαψοσ 82, ανδ  βψ
τιγητενινγ  τωο ωελλσ, Μισκιτο 1 ανδ Μισκιτο 2, ιν τηε αρεα  οφ χαψσ (λοωερ Νιχαραγυα ρισε), νορτη οφ τηε Χολοµβια
Βασιν,  ωε δετερµινεδ  τηε στρατιγραπηιχ ποσιτιον οφ τηε βασεµεντ  Β� ανδ φουνδ ουτ  τωο τρενδσ ΝΕ−ΣΩ ανδ ΝΩ−
ΣΕ φορ τηε Θυιτασυε〉ο ανδ Σερρανα Χαψσ, ιν α ηορστ ανδ γραβεν στψλε. Ιν αδδιτιον το τηατ, τηε φαχιεσ φορ τηε
βασεµεντ αρε φορ τηε µοστ παρτ  ιγνεουσ ανδ  φροµ αν εξπλορατιον ποιντ οφ ϖιεω, ιτ γιϖεσ τηε οππορτυνιτψ φορ α γοοδ
σεαλ.

Λ
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Ελ 〈ρεα δε εστυδιο σε ενχυεντρα αλ οριεντε δε λα πλα−

ταφορµα δε Νιχαραγυα,  δεντρο δε λοσ λµιτεσ ιντερναχιο−

ναλεσ δε Χολοµβια, θυε χορρεσπονδε α λοσ χαψοσ (χαψο

Ρονχαδορ, βανχο Θυιτασυε〉ο, βανχο Σερρανα ψ βανχο

Σερρανιλλα) λοχαλιζαδοσ εντρε λοσ 14° ψ λοσ 16° δε λατιτυδ

Νορτε ψ λοσ 79° ψ λοσ 82° δε λονγιτυδ οεστε (Φιγυρα 1).

Λοσ χαψοσ δε Θυιτασυε〉ο ψ Σερρανα σε λοχαλιζαν εν

λα προϖινχια γεολ⌠γιχα δεφινιδα πορ Χασε ετ αλ., (1984),

χοµο προµοντοριο συρ δε Νιχαραγυα (Σουτηερν Νιχαρα−

γυα Ρισε) Φιγυρα 1, ψ περτενεχεν α υνα χαδενα δε ισλασ

ϖολχ〈νιχασ θυε σε εξτιενδεν χον υνα διρεχχι⌠ν απροξι−

µαδαµεντε νορεστε, ε ινχλυψεν λασ ισλασ δε Προϖιδεν−

χια, Σαν Ανδρσ, λοσ χαψοσ Ρονχαδορ, Σερρανιλλα ψ οτρασ,

θυε σε αλινεαν χονστιτυψενδο λο θυε Χριστοφφερσον (1983),

δεφινε χοµο υν λµιτε αχτιϖο δε πλαχασ θυε σεπαρα λα

πλαχα Χαριβε δε λα ΧΑΜ (Αµριχα χεντραλ συρ), ψ θυε

χονσιστε δε φαλλασ δε τρανσφορµαχι⌠ν (τρανσφορµ φαυλτσ)

σινεστραλεσ εν υνα χυενχα δε απερτυρα (πυλλ απαρτ βασιν).

Χασε ετ αλ., (1984) δετερµιν⌠ παρα εστα προϖινχια

(προµοντοριο συρ δε Νιχαραγυα) υν εσπεσορ δε σεδιµεν−

τοσ δε 500 µ (1640∋) α 1.000 µ (3280∋), σοβρε υν βα−

σαµεντο αχστιχο γενεραλµεντε ιρρεγυλαρ, ψ χον λα ινφορ−

µαχι⌠ν δε λα  περφοραχι⌠ν Νο. 152 (Φιγυρα 2), δελ ∆εεπ

Σεα ∆ριλλινγ Προϕεχτ (∆Σ∆Π), (Εδγαρ ετ αλ., 1973), ρεα−

λιζαδα σοβρε λα µισµα, σε χονχλυψ⌠, θυε εστ〈 χονστιτυι−

δα πορ χαρβονατοσ, χηερτ ψ χαλιζα σλιχεα (Χαµπανιανο α

Παλεογενο Τεµπρανο) σοβρε βασαλτοσ θυε σε χορρελα−

χιοναν χον ελ ηοριζοντε σσµιχο Β∀ (βασαλτοσ ψ σεδι−

µεντοσ πελ〈γιχοσ δελ Χρετ〈χεο Ταρδο).

Λα προϖινχια αντεριορ, σε ενχυεντρα δελιµιταδα αλ νορ−
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Figure 1. Localización del área de estudio
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τε πορ λα δε υν ρασγο εστρυχτυραλ ρεγιοναλ δενοµιναδο

ελ εσχαρπε δε Πεδρο (Φιγυρα 2), θυε λα σεπαρα δελ προµον−

τοριο συπεριορ δε Νιχαραγυα; ψ πορ ελ εσχαρπε δε Ηεσσ

αλ συρ, χον λα χυενχα Χολοµβια, θυε χορρεσπονδε α χυεν−

χα αλαργαδα εν διρεχχι⌠ν νορεστε−συροεστε, εν δονδε σε

ασυµε θυε λα χορτεζα οχε〈νιχα εσ δε εδαδ Πρε Χαµπα−

νιανο, σοβρεψαχιδα πορ ροχασ δε εδαδ Χαµπανιανο ψ

σεδιµετοσ πελ〈γιχοσ µ〈σ ϕ⌠ϖενεσ.

Ελ εσχαρπε δε Πεδρο ψ δε Ηεσσ σον ρασγοσ ρεγιονα−

λεσ, θυε σε εξτιενδεν εν υνα διρεχχι⌠ν συροεστε ψ σε

δεσταχα αµπλιαµεντε πορ φορµαρ υν ροµπιµιεντο εν λα

βατιµετρα εν λα χυενχα Χολοµβια ψ ελ προµοντοριο συρ

Νιχαραγυα.

Λα Ινφορµαχι⌠ν θυε σε τιενε δελ 〈ρεα δε λοσ χαψοσ

εσ δε υν τοταλ δε 9057 κµ δε λνεασ σσµιχασ, θυε χο−

ρρεσπονδεν α λοσ προγραµασ χαψοσ 77, χαψοσ 79 ψ χα−

ψοσ 82 αδθυιριδοσ πορ Εχοπετρολ. Ινφορµαχι⌠ν δε ποζοσ

σε τιενε δε λοσ Μισκιτο 1 ψ Μισκιτο 2, περφοραδοσ πορ

Οχχιδενταλ, εν 1970 εν ελ προµοντοριο συπεριορ δε Νι−

χαραγυα, θυε εσ υνα προϖινχια γεολ⌠γιχα λοχαλιζαδα αλ

νορτε δελ προµοντοριο συρ δε Νιχαραγυα (Φιγυρα 2) ψ

θυε (Χασε ετ αλ., 1984) διϖιδεν εν χυενχασ δελ προµον−

τοριο Νιχαραγυρα− Μοσθυιτα, χυενχα Νιχαραγυα νορτε ψ

βανχο δε Πεδρο.

Αδιχιοναλµεντε σε τιενε, δε 〈ρεασ ϖεχινασ, ρεφερεν−

χια δε δοσ περφοραχιονεσ δελ Οχεαν ∆ριλλινγ Προγραµ

(Ο∆Π), (Σιγυρδσσον ετ. αλ., 1997) εν συ λτιµο χρυχερο

πορ ελ Χαριβε, ελ Σιτιο 999, εν λα χυενχα Χολοµβια, δεν−

τρο δελ λµιτε ιντερναχιοναλ δε Χολοµβια  ψ ελ Σιτιο 1001

(Φιγυρα 1), φυερα δε συ λµιτε, περο δεντρο δε λα µισµα

προϖινχια γεολ⌠γιχα (προµοντοριο συρ δε Νιχαραγυα).

Ινφορµαχι⌠ν σσµιχα σε ηα ιντερπρεταδο αντεριορµεν−

τε  χον υν οβϕετιϖο εξπλορατοριο. Αυνθυε νο σε ηαν εν−

χοντραδο αχυµυλαχιονεσ χοµερχιαλεσ εν λα ζονα, σε ηα

χονταδο χον ϖαριοσ ιντεντοσ πορ λογραρλο. Ψορψ ετ αλ.,

(1979), δεφινιερον σιετε προσπεχτοσ εστρυχτυραλεσ εν ελ

προγραµα χαψοσ 77, αλ νιϖελ δελ βασαµεντο. Αρανγο, Χ.

(1980) ιντερπρετ⌠ ελ προγραµα χαψοσ 79 ψ δεφινι⌠ υν

ηοριζοντε σσµιχο Β, ψ α εσε νιϖελ νο σε δεφινιερον προσ−

πεχτοσ. Γαρχα ετ αλ., (1984) ιντερπρεταρον ελ προγραµα

Χαψοσ 82, δεφινιενδο υν ηοριζοντε Α θυε χορρεσπονδε

αλ βασαµεντο σσµιχο δονδε ποδραν ενχοντραρσε αλτοσ

δε δεσαρρολλο χαλχ〈ρεο, χον ποσιβιλιδαδεσ δε εξπλορα−

χι⌠ν εστρατιγρ〈φιχα. Εστε ηοριζοντε Α δεβε χορρεσπον−

δερ αλ ηοριζοντε Β∀ εν λα νοµενχλατυρα υσαδα παρα ελ

Χαριβε πορ διφερεντεσ αυτορεσ, εντρε ελλοσ, Μαυφφρετ ψ

Λεροψ (1997), παρα ρεφερεχιρσεν αλ ηοριζοντε σσµιχο θυε

χορρεσπονδε α βασαλτοσ δε εδαδ Χαµπανιανο, εν λα

χυενχα δε ςενεζυελα.

Πορ λασ διφερεντεσ δενοµιναχιονεσ αχερχα δελ βασα−

µεντο, σε ηα γενεραδο ινχερτιδυµβρε αχερχα δε συ δεφι−

νιχι⌠ν ψ υβιχαχι⌠ν δεντρο δε λα σεχυενχια εστρατιγρ〈φιχα

ψ συ ρελαχι⌠ν εστρυχτυραλ χον λα ισλασ. Ελ οβϕετιϖο δε εστε

τραβαϕο φυ δεφινιρ υν µαρχο εστρατιγρ〈φιχο ψ εστρυχτυ−

ραλ υβιχανδο ελ βασαµεντο εν υνα εστρατιγραφα ρεγιοναλ

ψ δεφινιενδο συ σεντιδο εστρυχτυραλ, χον βασε εν λα ιντερ−

πρεταχι⌠ν σσµιχα αλρεδεδορ δε  λασ ισλασ ο χαψοσ Σερρα−

να ψ Θυιτασυε〉ο.

Μ⊃ΤΟ∆Ο ∆Ε ΤΡΑΒΑϑΟ

Παρα λα ιντερπρεταχι⌠ν  δε λα ινφορµαχι⌠ν σσµιχα σε

τυϖιερον εν χυεντα λνεασ σσµιχασ δε λοσ προγραµασ δε

Εχοπετρολ, χαψοσ 77 ψ χαψοσ 82, θυε εν τοταλ συµαν

1700 κµ. Σε δισπυσο δε σεχχιονεσ µιγραδασ, α λοσ χυα−

λεσ, εν συ ρεπροχεσο, λεσ φυερον απλιχαδοσ φιλτροσ παρα λα

ελιµιναχι⌠ν δε µλτιπλεσ εϖεντοσ σσµιχοσ θυε αφεχτα−

βαν εν φορµα ιµπορταντε λα χαλιδαδ δε λα ινφορµαχι⌠ν

σσµιχα. Εστα ινφορµαχι⌠ν φυε χαργαδα εν εσταχι⌠ν δε

τραβαϕο ε ιντερπρεταδα εν αµβιεντε Λανδµαρκ. Αδιχιο−

ναλµεντε, σε αµαρραρον λοσ ποζοσ Μισκιτο 1 ψ Μισκιτο 2

εν λνεασ σσµιχασ δε παπελ, δελ προγραµα χαψοσ 79,

παρα ιντερπρεταρ ελ ηοριζοντε θυε χορρεσπονδε αλ βασα−

µεντο ψ σε τυϖο εν χυεντα λα ινφορµαχι⌠ν γεολ⌠γιχα δε

λασ δοσ περφοραχιονεσ δε λα Ο∆Π, Σιτιο 999 ψ 1001. Λοσ

σισµογραµασ σινττιχοσ δε λοσ δοσ ποζοσ Μισκιτοσ φυε−

ρον γενεραδοσ εν αµβιεντε ΛΟΓΜ, α παρτιρ δε ρεγισ−

τροσ σ⌠νιχοσ, χον ιντερϖαλο δε µυεστρεο δε 0,0002 σε−

γυνδοσ, χοντρολ δε γανανχια  δε 0,0, αµπλιτυδ  δε 1,0 ψ

λοσ  µλτιπλεσ νο σε χονσιδεραρον.

 Φιναλµεντε, σε χοµπαραρον λασ τενδενχιασ εστρυχτυ−

ραλεσ ενχοντραδασ παρα ελ βασαµεντο χον λα ινφορµα−

χι⌠ν εστρυχτυραλ ρεγιοναλ δε Γιστερ (1992), δεφινιδα πρε−

ϖιαµεντε παρα ελ 〈ρεα.

ΜΑΡΧΟ ΕΣΤΡΑΤΙΓΡℑΦΙΧΟ

Λα εστρατιγραφα δελ 〈ρεα φυε δεφινιδα εν λα χυενχα

δε ςενεζυελα πορ Λαδδ ανδ Ωατκιν, (1980, εν Μαυφφρετ

ανδ Λεροψ, 1997).

Ελ ∆Σ∆Π, εν λα περφοραχι⌠ν δε λοσ ποζοσ Νο. 146 ψ

153 Φιγυρα 2 (Εδγαρ ετ αλ., 1973), εν λα χυενχα δε ςενε−

ζυελα ψ εν ελ εστρεχηο δε Αρυβα (Αρυβα Γαπ) ρεσπεχτι−

ϖαµεντε, δετερµιναρον λα πρεσενχια δε τρεσ ιντερϖαλοσ

σσµιχοσ πρινχιπαλεσ: ελ συπεριορ, θυε χορρεσπονδε α υνα

υνιδαδ δε λοδο χαλχ〈ρεο µαργοσο ψ δε αρχιλλα δε εδαδ

Μιοχενο Τεµπρανο αλ Ρεχιεντε (εΜ), ελ σεγυνδο ιν−

τερϖαλο σσµιχο χοινχιδε χον υνα υνιδαδ δε χαλιζασ δε
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ραδιολαριοσ (ραδιολαριαν χηαλκ) δελ Εοχενο Μεδιο αλ

Μιοχενο Ινφεριορ, ψ δενοµιναδο ηοριζοντε Α∀. Ελ τερ−

χερ ιντερϖαλο σε χορρελαχιονα χον χαλιζασ (χηαλκ) λιτι−

φιχαδασ, χηερτσ, χαλιζα χον φοραµινφεροσ, σηαλεσ νεγροσ,

ψ αρενισχασ ϖολχ〈νιχασ θυε σε ενχυεντραν σοβρε βασαλ−

τοσ αµιγδαλοιδεσ. Λα εδαδ δε λασ αρενισχασ ϖολχ〈νιχασ

ψ δε λασ χαλιζασ χον φοραµινφεροσ εσ δε Τυρονιανο Ταρδιο

ψ Χονιαχιανο ρεσπεχτιϖαµεντε, εν ελ Σιτιο 153, (Εδγαρ

ετ αλ., 1973), δετερµιναδασ πορ λα πρεσενχια δε λοσ

φοραµινφεροσ Γλοβοτρυνχανα σχηνεεγανσι ψ Γλοβλο−

τρυνχανα χονχαϖατα. Ελ τοπε δε εστοσ βασαλτοσ χορρεσ−

πονδε αλ τοπε δελ Ηοριζοντε Β∀ (Φιγυρα 3).

Ελ ηοριζοντε Β∀ σε χορρελαχιονα χον φλυϕοσ βασ〈λτιχοσ

ψ σιλοσ δε εδαδ Χονιαχιανο α Σαντονιανο. Εν ελ Σιτιο 152,

δελ ∆Σ∆Π, (Εδγαρ ετ αλ., 1973), αλ νορτε δε λα ελεϖαχι⌠ν

δε Ωαρο (Φιγυρα 2), ρεπορτ⌠ υνα εδαδ µ〈σ ϕοϖεν,

Χαµπανιανο, ψ εν ελ Σιτιο 1.001, ταµβιν αλ νορτε δε λα

ελεϖαχι⌠ν δε Ωαρο, δελ Ο∆Π λα µισµα εδαδ Χαµπα−

νιανα φυε ασιγναδα, πορ λα πρεσενχια δε λα ζονα Γλοβο−

τρυνχανα ϖεντριχοσα, (Σιγυρδσσον ετ αλ., 1997).

Ελ ηοριζοντε Β∀ σε χορρελαχιονα χον ελ βασαµεντο

αχστιχο, τοπε δε λα χορτεζα οχε〈νιχα, ρεφλεχτορεσ ΚΙ4,

ΚΙΙ4 ψ ΚΙΙΙ4 ιντερπρεταδοσ πορ Λυ ψ ΜχΜιλλεν (1983),

εν λα Χυενχα Χολοµβια.

Εστυδιοσ δε ρεφλεξι⌠ν ψ δε ρεφραχχι⌠ν δε λα εστρυχτυρα

δε λα χορτεζα εν λα χυενχα Χολοµβια, δετερµιναν θυε

λα χυενχα Χολοµβια εστ〈 ινφραψαχιδα πορ υνα χορτεζα

οχε〈νιχα, θυε σε πυεδε χαραχτεριζαρ σσµιχαµεντε χοµο
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συαϖε ψ ρυγοσα (Φιγυρα 3, δε Βοωλανδ 1993) ψ ηα τενι−

δο υνα γραν  ινφλυενχια παρα λα δεποσιταχι⌠ν δε λασ σεχυεν−
χιασ σεδιµενταρασ ποστεριορεσ εν λα χυενχα Χολοµβια

οριενταλ.

Ελ βασαµεντο αχστιχο εσ δε νατυραλεζα ονδυλοσα
εν ελ 〈ρεα δελ αβανιχο δελ Μαγδαλενα, ψ χοντραστα χον
υν ηοριζοντε Β∀ συαϖε εν ελ µαρ Χαριβε Οριενταλ ψ εσ
ποσιβλε θυε σεα δε εδαδ Χονιαχιανο ο µ〈σ ϖιεϕο, (Κολλα

ετ αλ., 1984).

Εν λα χυενχα Χολοµβια, λοσ ποζοσ θυε σε ηαν περφο−
ραδο σον ελ 999 δε λα Ο∆Π, ελ 154 ψ ελ 502 δε λα ∆Σ∆Π
(Φιγυρα 2), περο νινγυνο ηα λλεγαδο ηαστα ελ βασαµεντο

αχστιχο θυε σε χορρελαχιονα χον ελ ηοριζοντε Β∀.

Εν ελ προµοντοριο συρ δε Νιχαραγυα σε ηαν περφο−
ραδο δοσ ποζοσ: ελ Σιτιο 1001 δε λα Ο∆Π ψ ελ Σιτιο 152 δε λα
∆Σ∆Π. Αµβοσ τυϖιερον υνα προφυνδιδαδ δε 477,5 µ

(1566,6�) ψ αλχανζαρον 6,06 µ (19,9�) δελ ηοριζοντε Β∀,
θυε χοινχιδε χον χαλιζασ χον φοραµινφεροσ ε ιντερχαλα−

χιονεσ δε βασαλτοσ αµιγδαλοιδεσ.

Εν ελ προµοντοριο συπεριορ δε Νιχαραγυα σε ηαν περφο−

ραδο δοσ ποζοσ Μισκιτο 1 ψ Μισκιτο 2, χυψο αµαρρε χον

λα ινφορµαχι⌠ν σσµιχα περµιτι⌠ απροξιµαρσε α υν ηορι−

ζοντε Β∀ δεντρο δε λα σεχυενχια εστρατιγρ〈φιχα. Λα λνεα

σσµιχα χονσιδεραδα παρα ελ αµαρρε δε λοσ δοσ ποζοσ

φυε λα Ω 79 1Α, εν ϖερσι⌠ν παπελ, απιλαδο φιναλ δε 1979.

Εν Μισκιτο 1 σε τιενε α υνα προφυνδιδαδ φιναλ δε 2050,7 µ

(6628∋), υν ρεφλεχτορ θυε χορρεσπονδε χον υνασ χυαρ−

ζοδιοριτασ. Ελ ρεφλεχτορ εν λα σσµιχα εσ χοντνυο ψ φυερ−

τε περο πορ τραµοσ δεσαπαρεχε. Εν Μισκιτο 2, α υνα

προφυνδιδαδ δε 1814 µ (5950∋) σε τιενε υν ρεφλεχτορ

φυερτε ψ δισχοντινυο θυε χοινχιδε χον ανδεσιτασ αµιγδα−

λοιδεσ. Λα χαραχτερστιχα σσµιχα δετερµιναδα σε ρεφιε−

ρε α θυε ελ βασαµεντο ρεπρεσεντα ελ ρεφλεχτορ µ〈σ προ−

φυνδο, ρελατιϖαµεντε χοντνυο ψ δε αλτα αµπλιτυδ οβσερ−

ϖαδο εν λασ σεχχιονεσ σσµιχασ. Σιν εµβαργο, εστα χα−

ραχτερστιχα νο εσ χονσταντε α τραϖσ δε τοδασ λασ λ−

νεασ, αδεµ〈σ δε λα ρεγυλαρ χαλιδαδ δε εστασ, λο χυαλ δι−

φιχυλτα ελ σεγυιµιεντο, εσπεχιαλµεντε εν ελ προγραµα

χαψοσ 82, πορ σερ δε µενορ χαλιδαδ.

ΜΑΡΧΟ ΕΣΤΡΥΧΤΥΡΑΛ

Λα ιντερπρεταχι⌠ν εστρυχτυραλ δε λα ινφορµαχι⌠ν σσ−

µιχα δελ 〈ρεα δε λοσ χαψοσ σε ενµαρχα δεντρο δε λοσ

µοδελοσ ρεγιοναλεσ δελ 〈ρεα, εντρε λοσ χυαλεσ σε δεστα−

χαν  λοσ µοδελοσ εϖολυτιϖοσ δε Πινδελλ ετ αλ., (1998) ψ

ελ µοδελο εστρυχτυραλ δε Γειστερ (1992). Εστε λτιµο

µοδελο εσ τοµαδο εν χυεντα παρα εστα ιντερπρεταχι⌠ν.

Εν λα Φιγυρα 4 σε τιενε ελ µαρχο ρεγιοναλ δελ 〈ρεα,

δονδε λα πρινχιπαλ εστρυχτυρα θυε σε τιενε εσ λα Πλαχα
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Χαριβε θυε, σεγν Γειστερ (1992) ψ Πινδελλ ετ αλ., (1998),

σε φορµ⌠ δυραντε ελ Μεσοζοιχο χοµο υν σεγµεντο δε

λα Πλαχα δελ Παχφιχο, ποστεριορµεντε µοϖιδα ηαχια ελ

Ατλ〈ντιχο.

∆εντρο δε λα Πλαχα Χαριβε εσ ποσιβλε διφερενχιαρ ρασ−

γοσ εστρυχτυραλεσ ιµπορταντεσ θυε ενµαρχαν υν µοδε−

λο ρεγιοναλ:

Προµοντοριο ινφεριορ δε Νιχαραγυα

Σε εξτιενδε δεσδε λα χοστα δε Νιχαραγυα ηαστα ϑαµαι−

χα. Χονφορµα υν χιντυρ⌠ν αµπλιο ψ συµεργιδο δε χορ−

τεζα εσπεσα τρανσιχιοναλ ψ λιµιταδο πορ ελ εσχαρπε δε

Πεδρο αλ νοροεστε ψ πορ ελ εσχαρπε δε Ηεσσ αλ συρεστε.

Λα παρτε ινφεριορ δελ προµοντοριο ινφεριορ δε Νιχαραγυα

εσ δε οριγεν οχε〈νιχο, ψ προβαβλεµεντε φυε χρεαδο εν

ελ παχφιχο δυραντε ελ Μεσοζοιχο Ταρδο παρα λυεγο φορ−

µαρ παρτε δε λα πλαχα Χαριβε, Γειστερ (1992), (Φιγυρα 4).

Ελ προµοντοριο ινφεριορ δε Νιχαραγυα χοινχιδε χον λα

προϖινχια γεολ⌠γιχα λλαµαδα πορ Χασε ετ αλ., (1984) προ−

µοντοριο συρ δε Νιχαραγυα (Σουτηερ Νιχαραγυα Ρισε).

Εσχαρπε δε Ηεσσ ψ εσχαρπε δε Πεδρο

Αλ οβσερϖαρ ελ µαπα δε προϖινχιασ γεολ⌠γιχασ δε

(Χασε ετ αλ., 1984), εστοσ ρασγοσ εστρυχτυραλεσ σε εξ−

τιενδεν πορ µ〈σ δε 1000 κµ. εν υνα διρεχχι⌠ν συροεστε

ψ σε δεσταχα αµπλιαµεντε πορ φορµαρ υν ροµπιµιεντο

εν λα βατιµετρα εντρε λα χυενχα Χολοµβια αλ συρ ψ ελ

προµοντοριο δε Νιχαραγυα αλ νορτε. Ελ εσχαρπε δε Ηεσσ

ψ ελ εσχαρπε δε Πεδρο σον παραλελασ ψ ηαν σιδο προβαβλε−

µεντε οριγιναδασ πορ φαλλασ δε ρυµβο, θυε ηαν σιδο ιντερ−

πρεταδασ χοµο φαλλασ σινεξτραλεσ, δε εδαδ Χρετ〈χεο Ταρ−

δο, ψ παρεχε ρελαχιοναρσε χον ελ µοϖιµιεντο δε πλαχασ

δυραντε λασ φασεσ τεµπρανασ δε λα φορµαχι⌠ν δελ µαρ

Χαριβε (Φιγυρα 4).
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Γραβεν δε Σαν Ανδρσ

Σε λοχαλιζα εν λα παρτε ινφεριορ δελ προµοντοριο δε

Νιχαραγυα, χον υνα τενδενχια εστρυχτυραλ δε 15° ΝΕ, ψ

σε χονστιτυψε εν υν ρασγο εξτενσιοναλ µαψορ. Εστε γρα−

βεν εστ〈 χοµπυεστο πορ δεπ⌠σιτοσ αλταµεντε εστρατι−

φιχαδοσ, προβαβλεµεντε τυρβιδιτασ θυε ηαν φορµαδο υνα

πεθυε〉α πλανιχιε αβισαλ, Γειστερ (1992), (Φιγυρα 4).

Βανχοσ δε Χοραλεσ, Ατολονεσ ε Ισλασ

Λασ οβσερϖαχιονεσ δε χαµπο ρεαλιζαδασ πορ Γειστερ

(1992) εν Σαν Ανδρσ ψ Προϖιδενχια ηαχεν εϖιδεντε

θυε ελ βασαµεντο δε λασ ισλασ, ατολονεσ ψ βανχοσ δε

χοραλεσ  σον δε οριγεν ϖολχ〈νιχο ψ θυε λοσ ϖολχανεσ σε

οριγιναρον α λο λαργο δε φραχτυρασ τεχτ⌠νιχασ δελ πισο

οχε〈νιχο, λασ χυαλεσ µυεστραν υνα τενδενχια εστρυχτυ−

ραλ νορεστε−συροεστε ψ νοροεστε−συρεστε. Εστασ φραχτυρασ

πυεδεν σερ φαλλασ δε τρανσφορµαχι⌠ν (τρανσφορµ φαυλτσ)

αντιγυασ, λασ χυαλεσ πυεδεν εσταρ οχυλτασ βαϕο υνα χο−

βερτυρα δε σεδιµεντοσ ψ πυεδεν ρεπρεσενταρ υν πυντο

χαλιεντε εν λα λιτοσφερα, θυε εσταρα δε αχυερδο χον

Χριστοφφερσον (1983), θυιεν δεφινε υν λιµιτε αχτιϖο δε

πλαχασ εντρε πλαχα Χαριβε ψ λα ΧΑΜ (Αµεριχα χεντραλ

συρ), εν υνα χυενχα δε απερτυρα (πυλλ απαρτ βασιν).

Λα τενδενχια εστρυχτυραλ νορεστε−συροεστε δελ βασα−

µεντο φυε οβσερϖαδα εν λασ χαψοσ Σερρανα ψ Θυιτασυε−

〉ο, παρτε νορτε δε λοσ χαψοσ Χουρτοων, εν λασ ισλασ δε

Σαν Ανδρσ ψ Προϖιδενχια ψ εν λοσ χαψοσ Αλβυθυερθυε.

∆ε οτρο λαδο, λοσ βανχοσ σοµεροσ δε λα παρτε συπε−

ριορ δελ  προµοντοριο δε Νιχαραγυα  τιενεν υνα τενδεν−

χια εστρυχτυραλ δελ βασαµεντο νοροεστε−συρεστε ψ εστ〈ν

σεπαραδοσ υνοσ δε οτροσ πορ δεπρεσιονεσ τοπογρ〈φιχασ

σοµερασ θυε πυεδεν χορρεσπονδερ α υνασ εστρυχτυρασ

δε ηορστ ψ γραβεν. Απαρεντεµεντε υνα τεχτ⌠νιχα δε

εξτενσι⌠ν δελ Παλεοχενο αλ Εοχενο Τεµπρανο προδυϕο

εστοσ γραβενσ χον τενδενχια νοροεστε−συρεστε. Αδιχιο−

ναλµεντε ηαψ υνασ εστρυχτυρασ χον τενδενχια νοροεσ−

τε−συρεστε εν παρτε ινφεριορ δελ προµοντοριο δε Νιχαρα−

γυα, ελ βανχο δε Ρονχαδορ, λα παρτε συρ δελ ατολ⌠ν δε

λοσ χαψοσ Χουρτοων ψ ποσιβλεµεντε λα παρτε νορτε δελ

βανχο Σερρανα, Γειστερ (1992), (Φιγυρα 4).

Λασ αντεριορεσ εστρυχτυρασ σον παραλελασ α λα φοσα δε

Αµριχα Χεντραλ ψ αλ γραβεν δε Νιχαραγυα, συγιριενδο

θυε λοσ ρασγοσ πυδιερον φορµαρσε δυραντε ο δεσπυσ δε λα

φορµαχι⌠ν δε λα φοσα δε Αµριχα Χεντραλ, εστο εσ, δεσ−

πυσ δελ εσταβλεχιµιεντο δε λα πλαχα Χαριβε (Φιγυρα 4).

Παρα λα ιντερπρεταχι⌠ν εστρυχτυραλ δε λα ινφορµαχι⌠ν

σσµιχα δελ 〈ρεα δε εστυδιο σε σιγυι⌠ ελ ρεφλεχτορ θυε

δετερµινα λα ποσιχι⌠ν δελ ηοριζοντε Β∀. Αδιχιοναλµεντε,

σε δεφινεν τρεσ ζονασ δε δεφορµαχι⌠ν (ζονασ Ι, ΙΙ ψ

ΙΙΙ), χον διφερεντεσ χαραχτερστιχασ εν χυαντο α συ τεχτ⌠−

νιχα (Φιγυρα 5).

Μαπα εστρυχτυραλ εν τιεµπο δοβλε αλ τοπε δε Β∀
(Χρετ〈χεο Συπεριορ)

Εν εστε µαπα σε τιενεν λα ζονα Ι δε δεφορµαχι⌠ν αλ

εστε, λα ζονα ΙΙ εν λα παρτε χεντραλ ψ υνα ζονα ΙΙΙ, δε

φορµα αλαργαδα λοχαλιζαδα αλ οεστε δελ 〈ρεα (Φιγυρα 5).

Λα ζονα Ι εσ λα µ〈σ εστρυχτυραδα πορ ινϖολυχραρ υνα

τεχτ⌠νιχα δε ηορστ ψ γραβεν, δονδε σε δεσταχα υν αλτο

δε βασαµεντο θυε χορρεσπονδε α λα ισλα ο χαψο Σερρα−

να, ιντερπρεταδα χοµο υν ηορστ λιµιταδο πορ φαλλασ νορ−

µαλεσ χον υνα οριενταχι⌠ν εστρυχτυραλ νορεστε−συροεσ−

τε, εν υνα τεχτ⌠νιχα δε βλοθυεσ (Φιγυρα 5).

Λα τενδενχια αντεριορ εστ〈 προβαβλεµεντε ρελαχιο−

ναδα χον ελ µοϖιµιεντο ηαχια ελ εστε δε λα πλαχα Χαρι−

βε, εσ σιµιλαρ α λα τενδενχια εστρυχτυραλ δελ εσχαρπε δε

Ηεσσ ψ α λα δελ γραβεν δε Σαν Ανδρσ (Φιγυρα 4).

Εν λα λνεα σσµιχα Σ−77−10Ε, Φιγυρα 6, σε µυεστραν

λοσ δοσ δεσπλαζαµιεντο ϖερτιχαλεσ µαψορεσ δε λασ φαλλασ

θυε αφεχταν λα ισλα Σερρανα, θυε ρεπρεσενταν λα εστρυχ−

τυρα δε ηορτ µασ νοταβλε εν ελ αρεα, εστο εσ, εν συ παρτε

εστε, λα φαλλα τιενε υν σαλτο ϖερτιχαλ δε δοσ σεγυνδοσ ψ αλ

οεστε λα φαλλα τιενε υν σαλτο δε 2,3 σεγυνδοσ.

Ηαχια ελ οεστε δε λα ισλα Σερρανα, σε τιενεν βλοθυεσ

βασχυλαδοσ θυε, εν γενεραλ, ρεπρεσενταν υν σινχλινοριο.

∆εντρο δε εστε σινχλινοριο, λασ φαλλασ σε χαραχτεριζαν πορ

τενερ υνα τενδενχια εστρυχτυραλ νορεστε−συροεστε. Εν

εστα 〈ρεα σε ιδεντιφιχαρον δοσ φαλλασ νορµαλεσ πρινχιπα−

λεσ ψ υν χοµπλεϕο σιστεµα δε φαλλασ νορµαλεσ θυε χρυ−

ζαν λα µαψορ παρτε δε λα σεχχι⌠ν εστρατιγρ〈φιχα, ινδι−

χανδο θυε σον φαλλασ µυψ ϕ⌠ϖενεσ ο δε αχτιϖιδαδ τεχτ⌠−

νιχα ρεχιεντε (Φιγυρα 6).

Λα πριµερα φαλλα  νορµαλ  χον δεσπλαζαµιεντο ϖερτι−

χαλ δε 0,1σεγυνδοσ ψ λα σεγυνδα φαλλα νορµαλ, χον υνο

δε 0,4 σεγυνδοσ, λιµιταν βλοθυεσ δε βασαµεντοσ χοντι−

γυοσ α λα ισλα Σερρανα, Φιγυρα 6, λνεα Σ−77−10 Ε.

Ηαχια ελ συρ, λα σεγυνδα φαλλα νορµαλ, Φιγυρα 5, λιµι−

τα αλ οεστε υν βλοθυε δε βασαµεντο (ηορστ), χον υν σαλ−

το ϖερτιχαλ δε 1,5 σεγυνδοσ.

Χοντινυανδο ηαχια ελ οεστε δε λα σεγυνδα φαλλα νορ−

µαλ, ψ δεντρο δε λα ζονα Ι, σε τιενε υν σινχλινοριο αδιχιο−

ναλ δε µενορ µαγνιτυδ, χον χαβεχεο αλ νορτε, ψ χυψο

πλανο αξιαλ εστ〈 λιµιταδο πορ υνα φαλλα νορµαλ θυε πιερ−

δε συ σαλτο αλ νορτε ψ αλ συρ. Εστε σινχλινοριο εσ υν βλο−
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θυε βασχυλαδο θυε πορ δεφορµαχι⌠ν ιντερνα φορµα υν

ηορστ ψ υν γραβεν δε µενορ εσχαλα (Φιγυρα 5).

Αλ συρ δε λα ισλα Σερρανα σε τιενεν υν αντιχλινοριο ψ

υν σινχλινοριο ασιµτριχοσ, θυε πρεσενταν υν νοταβλε

χαµβιο εν λα τενδενχια εστρυχτυραλ δεντρο δε λα Ζονα Ι,

Φιγυρα 5, χον υνα διρεχχι⌠ν εστρυχτυραλ νοροεστε−συρεσ−

τε, θυε χοινχιδε χον λα διρεχχι⌠ν δαδα πορ Γειστερ (1992)

αλ χαψο Σερρανα (Φιγυρα 4).

Παρα λα ζονα ΙΙ δε δεφορµαχι⌠ν, σε τιενε σ⌠λο υνα

εστρυχτυρα αντιχλινορια αµπλια, χον βορδεσ προνυνχια−

δοσ, χον διρεχχι⌠ν νορεστε−συροεστε, θυε χορρεσπονδε

χον υν αλτο δε βασαµεντο ψ θυε χοινχιδε χον λα ισλα

Θυιτασυε〉ο (Φιγυρα 5).

Φιναλµεντε, σε τιενε λα ζονα ΙΙΙ δε δεφορµαχι⌠ν, δε

µενορ εστρυχτυραχι⌠ν, θυε χοινχιδε χον λα πλαταφορµα

δε Νιχαραγυα, δονδε σε λοχαλιζαν λοσ ποζοσ Μισκιτο−1 ψ

Μισκιτο−2. Σε χαραχτεριζα πορ ποσεερ υν εϕε γενεραλ

νορεστε−συροεστε, θυε ρεπρεσεντα υν αντιχλινοριο αµπλιο

ψ συαϖε, θυε αλ συρ σε εστρεχηα παρα φορµαρ υν αντιχλιναλ

ψ δοσ σινχλιναλεσ ασιµτριχοσ απρεταδοσ χον υν σεντιδο

εστρυχτυραλ Νορτε−Συρ (Φιγυρα 5).
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· Εν χυαντο α λασ προϖινχιασ γεολ⌠γιχασ δετερµινασ,

υνοσ αυτορεσ σε ρεφιερεν αλ προµοντοριο συρ δε Νιχα−

ραγυα (Σουτηερ Νιχαραγυα Ρισε), (Χασε ετ αλ., 1985);

οτροσ αλ προµοντοριο δε Νιχαραγυα (Νιχαραγυα Ρισε),

Γειστερ, (1992), ψ οτροσ αλ προµοντοριο ινφεριορ δε

Νιχαραγυα (λοωερ Νιχαραγυα Ρισε), Μαυφφρετ ψ Λεροψ

(1997) λο θυε πυεδε χρεαρ χονφυσι⌠ν, πορθυε παρα

Γειστερ (1992) εσ υνα σολα υνιδαδ θυε ινϖολυχρα υν

χιντυρ⌠ν δε χορτεζα µ〈σ αµπλιο θυε ινχλυψε ελ προ−

µοντοριο συρ ψ ελ συπεριορ δε Νιχαραγυα, σιν εµβαρ−

γο τοδοσ σε εστ〈ν ρεφιριενδο αλ χιντυρ⌠ν δε χορτεζα

οχε〈νιχα α τρανσιχιοναλ θυε ϖα δεσδε ελ εσχαρπε δε

Ηεσσ ηαστα ελ εσχαρπε δε Πεδρο.

· Λα εδαδ δε λα χορτεζα οχε〈νιχα εν λα χυενχα Χολοµ−

βια ρεαλµεντε νο σε ηα δετερµιναδο, περο πορ χο−

ρρελαχι⌠ν χον ελ ηοριζοντε Β∀ δε λα χυενχα δε ςενε−

ζυελα δε εδαδ Χρεταχεο ταρδο, σε πυεδε ιντερπρεταρ

θυε διχηο ηοριζοντε ταµβιν εστε πρεσεντε εν λα

χυενχα Χολοµβια ψ πορ λο ταντο, θυε εστα εσ δε να−

τυραλεζα οχε〈νιχα.

· Εν λοσ ποζοσ Μισκιτο 1 ψ Μισκιτο 2 νο εσ χλαρο σι ηαν

τενιδο δαταχιονεσ παρα λα χυαρζοδιοριτα ψ λα ανδε−

Figura 6. Línea sísmica S-77-10E . Muestra el alto del Basamento B" que corresponde
al Cayo Serrana y a las dos fallas normales principales cartografiadas.
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σιτα ρεσπεχτιϖαµεντε; Πεντρονιχ, (1987) παρα λασ αν−

δεσιτασ συγιερε υνα προβαβλε εδαδ πρε−Εοχενο Με−

διο, ψ παρα λα χυαρζοδιοριτα υνα εδαδ δε Χρετ〈χεο

Συπεριορ. Εν ελ Σιτιο 1001, σε ηαν ρεπορταδο χαλιζασ

χον φοραµινφεροσ δε εδαδ Χρετ〈χεο Συπεριορ (Χαµ−

πανιανο). Εστε λτιµο δατο δε εδαδ εσ ελ µασ χονφια−

βλε θυε σε τιενε εν εστα προϖινχια, πορ λο χυαλ εν λα

ιντερπρεταχι⌠ν σσµιχα σε ασυµε θυε διχηο ρεφλεχτορ

πυδιερα σερ ελ εθυιϖαλεντε αλ ηοριζοντε Β∀ δε λα χυεν−

χα δε ςενεζυελα.

· Πορ λα ινφορµαχι⌠ν δε λοσ ποζοσ Μισκιτοσ σε ασυµε

θυε λα εστε ηοριζοντε Β∀ χοινχιδε χον ροχασ γνεασ

(χυαρζοδιοριτα ψ ανδεσιτασ). Αθυ συργε υν διφιχυλταδ

πορθυε λο θυε σε ηα ρεπορταδο χοµο ηοριζοντε  Β∀

εσ δε οριγεν οχε〈νιχο χονστιτυιδο πορ βασαλτοσ ψ αθυ

εσταµοσ διχιενδο θυε ποδρα χορρελαχιοναρσε χον Β∀,

λασ ροχασ ενχοντραδασ εν λοσ ποζοσ Μισκιτο 1 ψ

Μισκιτοσ 2 θυε νο σον δε νατυραλεζα βασ〈λτιχα. Υνα

ποσιβιλιδαδ εσ θυε εστασ ροχασ σεαν εµπλαζαµιεντοσ

µενορεσ ψ µ〈σ ρεχιεντεσ σοβρε λα χορτεζα οχε〈νιχα

ψ θυε λοσ βασαλτοσ εστν µ〈σ προφυνδοσ. Λα χαλιδαδ

δε λα σσµιχα νο περµιτε δεφινιρ υν ρεφλεχτορ εντρε

ροχασ βασ〈λτιχασ ψ ροχασ 〈χιδασ, ο εντρε ροχασ ανδε−

σιτασ ψ βασαλτοσ. Πορ λο ενχοντραδο εντονχεσ εν λοσ



ΧΤ&Φ − Χιενχια, Τεχνολογα ψ Φυτυρο  −  ςολ. 2  Νµ. 1      ∆ιχ. 2000

Φ. ΜΥΝΑΡ

92

ποζοσ Μισκιτοσ σε ασυµε θυε ελ ηοριζοντε Β∀ εσ

µαψορµεντε γνεο ψ θυε συσ ποσιβιλιδαδεσ εξπλορα−

τοριασ σε ρεστρινγιραν παρα χονστιτυιρ υν βυεν σελλο

λατεραλ ψ ϖερτιχαλ εν 〈ρεασ δονδε λοσ ηοριζοντεσ εστρατι−

γρ〈φιχοσ συπεριορεσ (Α∀, Εοχενο Μεδιο ψ εΜ Μιοχενο

Ινφεριορ, Φιγυρα 6) σε αχυ〉αν χοντρα λασ ισλασ. Παρα

λα ζονα Ι εστε σελλο ποδρα σερ ιµπορταντε δεβιδο α

θυε ηαψ υν φαλλαµιεντο νορµαλ, δε γρανδεσ σαλτοσ,

ηαψ τραµπασ ασοχιαδασ α φαλλασ νορµαλεσ ψ α βλο−

θυεσ χολγαντεσ. Παρα λα ζονα ΙΙ, χον εστρυχτυρασ εν

φορµα δε δοµο, ελ σελλο ταµβιν δεβε σερ γνεο, πορ−

θυε χοινχιδε χον λα ισλα Θυιτασυε〉ο ψ, εν λα ζονα ΙΙΙ,

δονδε ηαψ ποχα δεφορµαχι⌠ν, τραµπασ εστρατιγρ〈−

φιχασ (αρρεχιφεσ) σον συσχεπτιβλεσ δε σερ ενχοντρα−

δοσ. Αλλ ελ σελλο δεβε ενχοντραρσε δεντρο δε λοσ ιν−

τερϖαλοσ σεδιµενταριοσ συπεριορεσ (Ολιγοχενο). Ελ

φαχτορ χρτιχο παρα ελ σελλο εν ελ 〈ρεα εσ θυε νο δεσ−

χονοχε συ διστριβυχι⌠ν ϖερτιχαλ ψ λατεραλ. Αδιχιοναλ−

µεντε, ψ δεσδε υν πυντο δε ϖιστα εξπλορατοριο, νο

δεβε δεσχαρταρσε θυε λασ χαλιζασ ενχοντραδασ εν ελ

σιτιο 1001 πυεδαν σερ γενεραδορασ.

· Εν χυαντο α λα γεολογα εστρυχτυραλ, λα τεχτ⌠νιχα δε−

τερµιναδα εν εστε εστυδιο χορρεσπονδε α υν εστιλο

δε ηορστσ ψ γραβενσ. Λασ δοσ τενδενχιασ εστρυχτυ−

ραλεσ δετερµιναδασ χον λα σσµιχα χορρεσπονδεν α

εϖεντοσ ρεγιοναλεσ, λα τενδενχια νορεστε−συροεστε,

θυε εσ λα τενδενχια δοµιναντε εν ελ 〈ρεα δε εστυ−

διο, εσ προδυχτο δελ µοϖιµιεντο ηαχια ελ εστε δε λα

πλαχα Χαριβε, θυε εστ〈 αχτυανδο δεσδε χοµιενζοσ

δελ Χαµπανιανο σεγν Πινδελλ ετ αλ., (1998) ψ δεσ−

δε χοµιενζοσ δελ Ολιγοχενο σεγν Γειστερ (1992).

∆ε οτρο λαδο, λα τενδενχια νοροεστε−συρεστε ρεσπον−

δε α λα φορµαχι⌠ν δε λα φοσα δε Αµριχα Χεντραλ,

ποστεριορ αλ εσταβλεχιµιεντο δε λα πλαχα Χαριβε. Λα

µαγνιτυδ δε εστοσ εϖεντοσ ρεγιοναλεσ σε ρεφλεϕαν εν

ελ 〈ρεα δε εστυδιο χον υνα τεχτ⌠νιχα δε βλοθυεσ,

χοµο εν ελ χασο δε λα ισλα Σερρανα, χυψασ φαλλασ θυε

λα λιµιταν τιενεν σαλτοσ ϖερτιχαλεσ δε 2 ψ 2,3 σεγυν−

δοσ. Εστε ϖαλορ εν σεγυνδοσ, χον απλιχαχιονεσ δε

ϖελοχιδαδεσ ιντερϖαλο, ποδραν χορρεσπονδερ α ϖαλο−

ρεσ απροξιµαδοσ δε 3660 µ (12000�). Λασ τενδεν−

χια εστρυχτυραλεσ δετερµιναδασ αθυ, χον ινφορµα−

χι⌠ν σσµιχα, χοινχιδεν χον λα διρεχχι⌠ν δε λασ φραχ−

τυρασ δετερµιναδασ πορ Γειστερ (1992) εν λοσ αρρε−

χιφεσ δε Σαν Ανδρσ ψ Προϖιδενχια.

· Εστασ φραχτυρασ χορρεσπονδεν α φαλλασ προφυνδασ εν

λα πλαχα δελ Χαριβε, ψ διχηασ φαλλασ, αν αχτιϖασ, ηαν

περµιτιδο ελ οριγεν ϖολχ〈νιχο δε λασ ισλασ οχε〈νιχασ

δελ Χαριβε ψ θυε ποσιβλεµεντε εστν ρεφλεϕανδο υν

πυντο χαλιεντε εν λα λιτοσφερα.
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