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Treball original de Mendel 
1. Quantes lleis de Mendel hi ha? Molts llibres de text de batxillerat consideren              

la dominància observada en els set caràcters estudiats per Mendel una llei            

mendeliana. Consideres que la dominància és una llei de transmissió? 

Hi ha un total de dos lleis de Mendel que són: 

- Principi de la segregació equitativa: Els dos membres d’un parell d’al·lels es            

segreguen en proporció 1:1. La meitat del gàmetes porta un al·lel i l’altre             

meitat dels gàmetes porta l’altre al·lel. 

- Principi de la transmissió independent: En la formació dels gàmetes la           

segregació dels al·lels d’un gen és independent a la segregació dels al·lels            

d’un altre gen. 

Jo crec que la dominància no es pot considerar una llei de transmissió,             

principalment perquè la dominància d’un al·lel respecte del recessiu no té cap            

influència en la seva segregació alhora de formar els gàmetes, és a dir que no té                

afecta sobre la transmissió dels al·lels, sinó que té influència en l’expressió d’un             

al·lel respecte l'altre en l'individu.  

2. Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va sugerí a 

Mendel d'estudiar no seguia les lleis de Mendel?  

La planta Hieracium pilosella la gran majoria de vegades no segueix les lleis de 

Mendel, això s’explica perquè alhora de donar lloc els seus progenitors, la planta no 

realitza la meiosis, ja que la planta Hieracium pilosella realitza apomixis, aquests 

procés consisteix en la producció de llavors sense necessitat que es porti a terme la 

fecundació de l’òvul ni la seva meiosis, conseqüentment la descendència és idèntica 

als progenitors, això fa que no es compleixen les lleis de Mendel. En algun cas poc 

freqüent es dona una meiosis i fecundació de l’òvul i conseqüentment els 

descendents compleixen les lleis de Mendel. 
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3. Proporcions trobades per Mendel. Massa bones? 

Segons l’article “El pecado de Mendel” de J.M. Mulet del diari El País, creu que les 

proporcions aconseguides dels seus experiments son massa perfectes per ser reals, 

menciona que els ciments de l’hivernacle on cultivava les plantes era massa petit 

per aconseguir tantes plantes en els seus experiments, i a més creu que va 

manipular i ajustar les proporcions dels seus resultats perquè s'ajuntessin al màxim 

a les proporcions plantejades, Weldon al 1902 i Fisher al 1938 van alertar-ho també. 

Segons la meva opinió crec que potser va descartar algun resultat que no li 

quadrava i va retocar algunes coses perquè els resultats li sortissin perfectes, però 

jo crec que no haurien modificat gaire les proporcions finals que li van sortir, en el 

fons tant és si va retocar o no els seus resultats, ja que té molt de mèrit  realitzar tots 

els experiments que va fer i les lleis que va crear durant els 8 anys que s’hi va 

dedicar, a més al després descobrir que tot el que deia era cert i estar demostrat en 

el comportament dels cromosomes durant la meiosis encara té més mèrit tot el que 

va fer, era un geni, era un científic avançat en la seva època i mereix que se’l 

mencioni com el pare de la Genètica. 

4. Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és del 

tot correcte, quin és?  

En molts llocs es parla del color lila o color blanc en els pètals de la planta com a 

caràcter, en canvi Mendel en el seu treball no menciona aquest caràcter d’aquesta 

manera, sinó que menciona el caràcter com la diferència en el color del revestiment 

de la llavor, que pot ser blanc, aquest color donarà els pètals de color blanc, o 

poden ser de color gris, gris-terrós, marró, amb o sense taques liles i color vermell, 

aquests colors donaran els pètals de color lila. 

En la meva opinió un dels caràcters estudiats per Mendel que no és del tot correcte 

és l’altura de la planta, ell va establir unes referències que eren entre ¾ peus i 1,5 

peus es considera planta baixa i si és entre 6 i 7,5 peus es considera planta alta, 
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però jo ho trobo una mica subjectiu en comparació els altres 6 caràcters que es 

veien més clars, no el veig un caràcter molt precís. 

5. Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat?  

Mendel va tenir moltíssima sort en que cada caràcter que va estudiar es trobes a un                

dels 7 cromosomes diferents que té Pisum sativum, ja que si per mala sort dos               

caràcters es trobessin en un mateix cromosoma, la segona llei de Mendel            

probablement no l’hauria pogut crear, ja que els al·lels d’un mateix gen no             

segregarien independentment amb els al·lels de l’altre gen. Mendel no era conscient            

que cada caràcter es trobava a un cromosoma diferent, ja que encara no es sabia               

que eren els cromosomes, que els gens es trobaven en aquests i que existia un               

procés anomenat meiosis que succeeix en els gàmetes. La probabilitat que passés            

el què li va passar és de només un 0,611%, va tenir moltíssima sort. 


