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Da Wollemi-træet blev opdaget i august 1994, blev
det straks udråbt som “århundredets botaniske
fund”, svarende til “at finde en lille dinosaur, der
stadig levede på jorden”. Det blev fundet af New
South Wales National Parks and Wildlife Service
parkbetjent David Noble under en weekendtur i
området, inde i en afsides 500-600 meter dyb og
snæver sandstenskløft i det klippefyldte og tæt be-
voksede skovterræn Wollemi National Park, ikke
mere end 200 km nordvest for Sydney, Australien.
Således blev dette mærkelige træ fra “urtiden”, offi-
cielt navngivet Wollemia nobilis og placeret i sin
egen slægt.

Træets egenskaber
I den første kløft, hvor arten blev fundet, var der
kun 40 træer på et 0,5 ha område – 23 udvoksede,
16 unge og sidst, men ikke mindst, én stor falden
kæmpe på 40 meters længde med en stammeom-
kreds på 3 meter. Botanikere var først forvirret
over de mærkelige bygningstræk på denne nye art,
et enestående eksemplar af den familie, som “aber-
nes skræk”  tilhører, nemlig Araucariaceae. Nåle-
træer har normalt mørkegrønne nåle, men Wolle-
mi-træet har lyse, lime-grønne bregnelignende
blade, når de er nyudsprungne, mens de er gulli-
ge til olivengrønne, når de er udvokset. Når løvet
er fuldt udviklet, er det arrangeret i fire rækker.
Stammen har en speciel svampet-knudret kork-
lignende bark, der får dem til at se ud, som om de
er dækket med boblet mørk chokolade.

Før fundet af Wollemia tilhørte alle nulevende
Araucariaceae én af to slægter: Agathis, herunder
Kaurifyrren, der kun vokser i regnskovene i det
nordøstlige Queensland, og Araucaria, der vokser
flere steder langs Australiens østkyst. Wollemi-træet
har karakteristika fra begge disse slægter, men den
tilhører ingen af dem. Udvoksede træer er 27-35
meter høje. De har en kompleks struktur med
kranse af primærblade udgående fra stammen. De
øverste blade er i spidsen forsynet med klart grøn-

ne hunlige koniske kogler og brune hanlige cylin-
driske kogler, hvilket gør træerne tvekønnede.

Siden de første fund blev gjort, har man fundet
endnu en lokalitet, hvor der befinder sig 17 træer,
og en tredje med kun tre træer, hvoraf det højeste
er 15 meter. Da alle overlevende træer er fundet i
dybe kløfter med tilsvarende jordbundsforhold og
umiddelbart ved vandløb, ser det ud til, at Wollemi
træet er højt specialiseret til denne særlige økolo-
giske niche.

Genetisk fingerprinting
Disse overlevende træer ser ud til at have levet
isoleret i meget lang tid, da de ældste er vurderet
til at være mere end 1000 år gamle. Et forskerteam
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fra Australiens Nationale Universitet i Canberra har
analyseret genetiske markører i otte udvoksede
træer fra den første kløft og fire fra den anden. De
sammenlignede mellem 30 og 40 enzym-kodende
sites på genomerne fra disse 12 eksemplarer og
fandt ingen variation overhovedet.  Derefter an-
vendte teamet en version af DNA-fingerprint, som
sammenligner flere tusind punkter på genomerne,
men igen uden man fandt nogen som helst gene-
tisk variation. Disse træer har således eksisteret
som en meget lille isoleret population i tusindvis
af år, og træerne udgør sandsynligvis én klon, idet
de er formeret ved rodskud eller lignende. Faktisk
er der på ét af fundstederne en gruppe på over
160 små stammer, der alle ser ud til at være en del
af det samme individ.

Det tredje fundsted er mere adskilt fra de to
andre, hvilket gør, at træerne her ikke kan være
blevet etableret ud fra de øvrige. Foreløbige DNA-
fingerprint undersøgelser indicerer, at disse tre
træer viser nogen variation, hvorfor de sandsynlig-
vis er en rest af en tidligere større beplantning.

Et levende fossil
Så hvor kom disse få, isolerede Wollemi-træer fra?
Fossilhistorien indeholder ingen Wollemi-træer.
Det nærmeste, man hidtil har fundet, er ved sam-
menligning mellem Wollemi-pollen og fossile pol-
len af slægten Dilwynites, hvor det yngste kendte
fossil er to millioner år gammelt. Fra da af mangler
resten af historien. Man har derfor antaget, at den
slægt, fra hvilken dette pollen blev produceret, er

uddød. Fundene af levende eksemplarer af åben-
bart beslægtede Wollemi-træer gør dem imidlertid
til levende fossiler.

Bladstrukturen på Wollemi-træerne er næsten
identisk med en af dens formodede fossile stam-
former, Agathis jurassica fra sen Jura (150 millioner
år). Dette tydelige slægtskab forklarer benævnelsen
af Wollemi-træet som “et træ fra dinosaur-tiden”,
“et levende fossil” der “har været forsvundet i 150
millioner år”. For evolutionære botanikere forbli-
ver Wollemi-træet en evolutionær gåde. Hvordan
kunne dette træ forsvinde i 150 millioner år, når
dets nære slægtning findes som fossil mindre end
100 km fra fundstederne af Wollemi-træet?

Løsningen på mysteriet?
Fossilet Agathis jurassica er blevet fundet i Talbra-
gar Fish Bed, som forekommer mindre end 100
km fra de nulevende Wollemi-træer. I dette sen-
Jura lag med disse og andre plantefossiler findes
desuden smukt bevarede fossile fisk – et vidnes-
byrd om, at en oversvømmelse må være ansvarlig
for denne fossile kirkegård. Området tilhører la-
gene fra Great Artesian Basin, et kæmpemæssigt
bassin, der dækker 1,8 millioner kvadratkilometer,
svarende til en fjerdedel af det australske konti-
nent og engang oversvømmet af enorme vand-
mængder.

De klipper, som Wollemi-træerne er fundet i,
er blevet eroderet til Trias-sandsten i Sydney-bas-
sinet, som engang var et sydøstligt fremspring af
Great Artesian Basin. Sydney-bassinet blev imidler-
tid afskåret fra Great Artesian Basin i Kridttiden, da
landhævninger løftede den såkaldte Great Divi-
ding Range (den kontinentale adskillelse langs
den vestlige del af Sydney bassinet) samt Blue
Mountains Plateauet. Det var først i sen Tertiær, at
kløfterne – der nu er hjemsted for Wollemi-træer-
ne – blev eroderet ned. Det betyder, at mindst 130
millioner år adskiller begravelsen af Agathis juras-
sica og erosionen af kløfterne, hvori Wollemi-træ-
erne befinder sig. Intet under at overlevelsen af
dette levende fossil er et mysterium for evolutioni-
ster!

Mysteriet er imidlertid til at løse, hvis man kas-
ter den tolkning over bord, der indebærer mange
millioner år og i stedet vælger en drastisk reduce-
ret tidsskala. Talbragar Fish Bed fra Juratiden kun-
ne aflejres forholdsvis hurtigt, hvis man forudsæt-
ter en oversvømmelse som beskrevet i Bibelen.
Herved er blevet begravet dele af Agathis jurassica,
som måske har flydt rundt i flere måneder under
oversvømmelsen. Som oversvømmelsen sluttede,
løftedes bjergene ved landhævninger, hvilket fan-
gede en del af vandet bag bjergene mod vest.
Stammestykker eller frø af Wollemia nobilis flød
stadig rundt i disse vandmasser. Blue Mountains
plateauet virkede samtidig som en naturlig dæm-
ning, der holdt vandet tilbage. På et tidspunkt er
denne “dæmning” blevet brudt af vandmasserne,
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som derved dannede de mange kløfter, der findes
i området i dag. Som vandmasserne gradvis afdræ-
nede det store område, er nogle af stammestyk-
kerne eller frøene fra Wollemi-træet blevet efter-
ladt, begravet i sedimenterne, hvorefter de vok-
sede op og overlevede til i dag. Man ved allerede,
at Wollemi-træerne er i stand til at skyde op igen
efter en katastrofe. Nye stammer kan vokse frem fra
ældre rødder, som måske er tusindvis af år gamle.
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