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HIERACIUM PILOSELLA, la planta que va enfonsar a Mendel 
Gregor Mendel, després de descobrir el patró d’herència a partir dels 

seus experiments amb Pisum sativum, va voler contrarestar els resultats 

obtinguts amb altres espècies.  

 

Carl Nägeli, al qual Mendel admirava, li va proposar experimentar 

aquests patrons amb Hieracium pilosella, una planta abundant a Europa. Però, 

davant la seva sorpresa, els resultats no van ser els esperats: per una banda, 

la F1 resultant d’un encreuament monohíbrid entre línies pures no era uniforme 

com en els pèsols; per altre costat, la generació F2 sí que seguia un patró 

uniforme, però no en les proporcions esperades. Aquests fets van fer pensar a 

Mendel que les dues espècies presentaven lleis d’herència diferents. 

 

Pocs anys més tard, es va saber que la base genètica de la reproducció 

de les dues espècies era la mateixa, només es diferenciaven per la seva 

formació embrionària. Pisum sativum segueix una reproducció sexual 

convencional, és a dir, els embrions deriven de la fecundació entre dues 

cèl·lules n generades per meiosi; en canvi, en Hieracium pilosella, els embrions 

es desenvolupen asexualment, o sigui, deriven de la germinació d’espores 2n 

formades per apomeiosi (sense reducció meiòtica). Aquest tipus de reproducció 

asexual, anomenada apomixis, dona lloc a individus genèticament idèntics al 

progenitor, cosa que explica la segona contradicció dels experiments amb 

Hieracium, essent tots els individus de la F2 iguals. L’altra refutació als resultats 

que s’esperaven es devia al fet que els apomictes poden produir també, 

excepcionalment, cèl·lules d’ou reduïdes, reproduint-se, llavors, de manera 

sexual. 

 

Aquest fracàs va fer pensar a Mendel que estava equivocat en els 

principis que havia descobert i va morir sense saber que realment els resultats 

es devien a un tipus diferent de reproducció. La ciència de la genètica sempre 

estarà agraïda al seu fantàstic treball. 

 

 

 


