Wat zijn loopsporen en hoe ontstaan deze?
Er is een verschil tussen loopsporen en pootafdrukken.
Met een afdruk bedoelen we de afdruk van een enkele
voet of hand. Een loopspoor bestaat een aantal afdrukken
achter elkaar van hetzelfde dier.
Een afdruk ontstaat als bijvoorbeeld een reptiel op vochtig
sediment zoals zand of slik loopt. De afdruk moet snel met
nieuw sediment worden afgedekt, anders spoelt het weg
en verdwijnt het. Na verloop van tijd wordt het sediment
hard en ontstaat de fossiele afdruk. Deze noemen we
Ichno-fossielen. De versteende afdrukken zijn te vinden als
de echte indruk, dit noemen we het positief. De opvulling
van de afdruk is het negatief.

Een opgegraven loopspoor van een Rhynchosauroides sp. wordt ingemeten voordat het geborgen wordt.

Wat kunnen loopsporen ons vertellen?

Invloed van het sediment?

Het onderzoek naar loopsporen is erg belangrijk.
Aanvullend aan de fossiele botresten, kunnen loopsporen
informatie geven over uitgestorven dieren en hun leefwijze.
Een loopspoor leert ons bijvoorbeeld hoe de
lichaamshouding van het dier was. Zijn er vier
verschillende afdrukken te zien, dan liep het dier op 4
poten. Ontbreken de afdrukken van de voorpoten, dan was
het dier bipede; het liep alleen op de achterpoten.
Een goed bewaard gebleven afdruk laat alle tenen zien, en
zelfs de details van de huidstructuur.
De grootte van het dier kan men bepalen door de lengte en
breedte tussen de afzonderlijk afdrukken te meten. Ook de
loopsnelheid van het dier is uit een loopspoor af te leiden.
Een loopspoor vertelt ons ook hoe het sociale leven van
het dier eruit zag. Leefden de dieren solitair of in groepen?
En wat was de samenstelling van deze groepen?

De vorm van de afdruk is afhankelijk
van geologische factoren. Het
watergehalte en de korrelgrootte
van het sediment spelen een
beslissende rol. De diepte van de
indruk van het loopspoor geeft een
indicatie van het gewicht van het
dier.
Door de bijzondere geologische
omstandigheden, zijn vondsten van
loopsporen meestal zeldzaam. In
Winterswijk komen ze daarentegen
wel voor.

Op naam brengen van de
sporen
Het exact op naam brengen van een
loopspoor of afdruk is moeilijk,
omdat de verschillen in de
voetstructuur van reptielen gering
zijn. Onderzoek naar de fossiele
botten uit de dezelfde lagen, zou
kunnen helpen bij het bepalen van
de maker van de sporen.
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