
Hieracium pilosella vs Mendel 

 

Després del èxit obtingut per Mendel amb la planta Pisum savitum i d’assentar les bases del seu 

treball sobre els patrons d’herència, volia comprovar la certesa dels seus experiments repetint-

los amb altres plantes. Va començar a treballar amb Cirsium i Geum, però el reconegut botànic 

suís de la època, Carl Nägeli, li va proposar a Mendel seguir els seus estudis amb la planta 

Hieracium pilosella, una planta amb la qual Nägeli havia treballat àmpliament. 

Corria l’any 1866 quan Mendel va intentar recrear el mètode utilitzat amb la pesolera, amb 

aquesta nova espècie i sorprès es va adonar que amb aquesta planta no es repetien els patrons 

que ell havia postulat amb anterioritat.  

En aquest cas, al creuar dos línies pures, la F1 no resultava uniforme com succeïa amb la pesolera, 

si no que diferien, i en canvi, al creuar 2 híbrids de F1, la F2 resultava pràcticament sempre 

idèntica, no seguia el patró esperat de 9:3:3:1 a excepció d’algun creuament que si que es 

corresponia amb el patró que les seves lleis dictaven. 

Amb aquests resultats, Mendel va plantejar que potser existien dos tipus d’herència diferenciats, 

el que seguia el estil Pisum i el que seguia el patró Hieracium i va intentar defendre la seva teoria 

durant un temps.  

Malgrat això, Mendel va acabar per abandonar la ciència dubtant del seu treball i pensant que 

potser el que ell creia un gran descobriment era nomes fruit de la casualitat.   

Gregor Mendel va morir un 6 de gener de 1884, sense rèdit, sense reconeixement, frustrat i 

desolat per un treball al que havia dedicat la vida sense saber que ara el considerem el pare en 

majúscules de la genètica. 

Al 1889 un botànic i micòleg anomenat Hans Oscar Juel va començar a investigar sobre la 

partenogènesis i va aconseguir descobrir la apomixis, un succés on el gàmeta femení dona lloc a 

individus femenins genèticament iguals a la mare, es un tipus de reproducció asexual.  

Hieracium pilosella fa aquest tipus de reproducció asexual freqüentment durant el seu cicle vital, 

també pot fer a vegades reproducció sexual (els casos excepcionals on Mendel si observava les 

seves proporcions) però no es lo habitual, ja que per a ella, fer la apomixis i no dependre d’un 

gàmeta masculí per reproduir-se es una avantatge evolutiva.  

Las lleis de Mendel es fonamenten en els fenòmens de la meiosis i la recombinació, successos 

que nomes es donen en reproduccions sexuals, en reproduccions asexuals els descendents 

sempre son idèntics als pares, fet que Mendel observava en la F2 d’aquesta espècie. Per això, els 

experiments realitzats amb Hieracium pilosella no seguien les lleis de Mendel, simplement no es 

donaven unes condicions que en aquell moment es desconeixien. 


