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Het loopspoor Rhynchosauroides peabodyi
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Onbekend spoor

•Rhynchosauroides peabodyi

•Procolophonichnium winterswijkense

•Phenacopus faberi

•Brachychirotherium paraparvum

•Coelurosaurichnus ratumensis

•Sustenodactylus hollandicus

•Capitosauroides sp.

•Phenacopus agilis

Brachichirotherium, voorpoot en
achterpoot

Onbekend spoor Brachichirotherium, achterpoot Rhynchosauroides,
voorpoot en achterpoot

Procolophonichnium,
diverse pootafdrukken

De bijzonderheid van Rhynchosauroides peabodyi is dat de

afdruk van de voorpoot kleiner is dan de afdruk van de

achterpoot. De afdruk van de voorpoot heeft de vorm van een

hand met een duidelijke duim. De afdruk van de achterpoot laat

meestal 3 van de 5 tenen zien.

Let bij de loopsporen ook op de aanwezigheid van de

nagelafdruk. Bijzonder zijn de afdrukken van huidschubben. Het

reptiel dat het loopspoor R. peabodyi heeft gemaakt, leek

waarschijnlijk veel op de huidige leguanen.

Winterswijk is een bijzondere vindplaats. We vinden er de

botten van gewervelde zeedieren en loopsporen van

landdieren. Dit heeft men kunnen bepalen omdat de anatomie

van de handen en voeten van landdieren afwijkt van die van de

bekende fossielen van de zeedieren.

De landdieren liepen op het strand en zochten naar aas. Hun

voetafdrukken lieten zij achter in het nog natte, fijnkorrelige slik.

Ze zochten naar kadavers van de in zee levende reptielen, die

met de vloed aanspoelden op het strand.

Op het strand ontstonden er poelen met een waterdiepte van

slechts enkele centimeters. In deze poelen verzamelden zich

vissen en kropen kreeftachtigen rond. Deze zullen zeker op het

menu van de landdieren hebben gestaan.

Regelmatig worden onbekende sporen gevonden. Dit kunnen

bijvoorbeeld zwemsporen van reptielen zijn. Maar ook van

kreeften of vissen. Er is nog veel onderzoek nodig om deze

sporen op naam te brengen.

In Winterswijk zijn verschillende typen loopsporen gevonden.

Reptielen die een spoor achterlieten van 4 even grote poten en

reptielen die op 2 poten liepen. Daarnaast zijn er sporen met

duidelijk grote achterpoten en kleine voorpootjes gevonden

In de tabel hieronder de namen van de Winterswijkse

loopsporen:

De 5-tenige Procolophonichnium winterswijkense werden

gemaakt door een landdier dat duidelijk kleiner was dan het

reptiel dat het spoor R. peabodyi heeft gemaakt. De afdrukken

van voorpoot en achterpoot lijken veel op elkaar. De tenen zijn

kort en stevig. Soms is een sleepspoor van de staart

herkenbaar. De maker van P. winterswijkense kan een klein,

salamanderachtig reptiel geweest zijn.

Het loopspoor Procolophonichnium winterswijkense

We weten nog niet welke reptielen welke loopsporen

maakten. Daarom krijgen loopsporen een eigen naam. De

naam komt uit het latijn en beschrijft meestal de kenmerken

van het loopspoor.

Moeilijke namen.
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