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Descobreix per què la planta Hieracium pilosella que el botànic 
suís Carl Nägeli suggerir a Mendel d'estudiar no seguia la lleis 
de Mendel 

	 Gregor Mendel, a través del seu treball sobre plantes de pèsol, va descobrir les lleis 
fonamentals de l’herència. Va deduir que els gens es divideixen en parelles i s’hereten com a 
unitats diferents, una de cada progenitor. Mendel va fer un seguiment de la segregació dels gens 
parentals i de la seva aparició en la descendència com a trets dominants o recessius. Va 
reconèixer els patrons matemàtics d’herència d’una generació a l’altra.


	 La nit de Cap d'Any, 1866, Gregor Mendel va escriure al destacat botànic suís Carl Nägeli 
perquè li expliqués els seus experiments ara clàssics amb pèsols. En els marges de la carta, 
Nägeli va escriure una nota: "només empírica i no racional". Dos mesos després, Nägeli va 
escriure a Mendel, dient: "Em sembla que els experiments amb Pisum, lluny d'estar acabats, són 
només un principi".


Aquelles cartes eren també l’inici d’una correspondència de vuit anys, de 1866 a 1873, entre els 
dos homes. Mendel només va publicar dos treballs sobre hibridació vegetal durant la seva vida: el 
1866 i el 1870.


Mendel esperava que el gènere altament polimòrfic Hieracium seria especialment prometedor per 
verificar les lleis d’herència que havia descobert mentre treballava a Pisum. Però totes les seves 
experiències i creuaments increïbles sobre Hieracium van donar lloc a resultats que, segons la 
seva consternació, semblaven contradir-se directament amb les seves lleis:


1. Els híbrids de la F1 dels creuaments entre, segons pensava, les soques de “veritable cria” no 
eren uniformes, com en Pisum; més aviat variaven de tots els sentits.


2. Per contra, les generacions putatives de la F2 eren uniformes i no es segregaven per a cap 
caràcter, com hauria esperat.


	 Només uns anys després de les investigacions embrionàries pioneres de la partenogènesi 
de Juel (1898) es va adonar finalment que la base genètica de la reproducció de Pisum i 
Hieracium és exactament la mateixa.


	 De fet, els dos “tipus” es diferencien entre ells només pel que fa als seus modes de 
reproducció, o més precisament, a la seva formació embrionària. 


	 Pisum és el paradigma d’una planta amb una reproducció sexual normal: els embrions es 
deriven, després de la fecundació, de cèl·lules d’ou reduïdes formades de forma meiòtica amb n 
cromosomes. 


	 Hieracium, en canvi, és una de les comparativament poques angiospermes en què els 
embrions es desenvolupen de manera asexual; és a dir, deriven del desenvolupament 
partenogenètic d’òvuls no produïts formats per apomeiòticament amb cromosomes 2n. Les 
llavors amb aquests embrions donen lloc a clons, és a dir, còpies exactes de les seves 
respectives plantes mare. La reproducció asexual per llavors, avui anomenada apomixis (sinònim 
anterior: apogamia), es produeix en la majoria d'espècies de Hieracium que utilitza Mendel, i 
aquest fet senzill explica la segona de les contradiccions esmentades anteriorment. L’altra 
contradicció als resultats que Mendel havia esperat es deu al fet que els apomictes poden 
produir, excepcionalment, també cèl·lules d’ou reduïdes. Si, en un d’aquests casos rars, la cèl·lula 
de l’ou és fecundada, l’apomict en qüestió es reprodueix per una vegada sexualment, i la 
descendència híbrida es segregarà segons la llei de Mendel.
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