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LLEIS DE MENDEL 

▪ 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? 

Considero que hi han dos úniques lleis o regles de Mendel: 

-La primera  que és la de la segregació equitativa, que diu que els dos 
membres d’un parell d’al·lels segreguen en proporcions 1:1, la mitat 
dels gàmetes porta un al·lel i l’altre mitat porta l’altre al·lel.  

-I la segona seria el principi de la transmissió independent que diu que 
durant la formació dels gàmetes la segregació d’al·lels d’un gen és 
independent de la segregació dels al·lels a l’altre gen. 

Com veiem aquests dos postulats parlen de la herència dels gens no 
de la seva expressió, la suposada tercera llei de la que es parla en els 
llibres de batxillerat és la llei de la uniformitat, que diu que quan es 
creuen dues races pures per a un caràcter, tots els descendents son 
iguals entre sí respecte a aquest caràcter. És una llei que explica en 
quines proporcions apareix un fenotip en la descendència, és a dir, 
parla d’expressió i de fenotips, no de transmissió de gens. Així, tenint 
en compte que les esmentades lleis de Mendel són lleis que parlen de 
la herència dels gens no podem considerar aquesta tercera regla com 
a una llei Mendeliana. 

Sobre la dominància, cal precisar que no sempre es dona, doncs, hi ha 
casos d’herència intermèdia, on els descendents mostren un fenotip 
intermedi entre les dues races pures, i també hi ha casos d’herència 
codominant, on els al·lels s’expressen amb la mateixa dominància i els 
descendents presenten els dos caràcters a l’hora. Per això, tampoc 
podem considerar aquesta hipòtesi com una llei, ja que en molts casos 
no es compleix.  

▪ Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va sugerí a 
Mendel d'estudiar no seguia les lleis de Mendel? 

Perquè la planta Hieracium pilosella fa la apomixis, que és un tipus de 
reproducció asexual on la planta, a partir del gàmeta femení, forma 
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un individu femení genèticament igual a la mare, sense necessitat de 
gàmeta masculí i, per tant, no es produeix  recombinació genètica. La 
base dels fenòmens observats per Mendel ocorren durant la meiosis i 
aquesta planta no fa la meiosis en el seu cicle reproductiu. Realment 
li hagués passat el mateix amb qualsevol planta que no fes una 
reproducció sexual meiòtica. 

▪ Proporcions trobades per Mendel. Massa bones? 

No són massa bones, com ell va descobrir, són les proporcions 
esperades al treballar amb gens independents. Tots els caràcters 
escollits per Mendel es trobaven en gens independents i seguien 
patrons Mendelians, mai millor dit. 

Mendel s’encarregava d’escollir mostres suficientment grans i 
representatives i encara així els resultats sempre diferien una mica del 
previst. Més tard, s’han repetit els seus experiments amb una mostra 
major i s’ha vist que quant més creuaments es poden estudiar, 
quantes més mostres s’obtenen, més s’apropen els resultats a les 
proporcions descrites per Mendel. 

▪ Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és 
del tot correcte, quin és?  

Segons el que extrapolem del seu treball “Versuche über Pflanzen-
Hybriden” el caràcter que no compleix del tot les lleis de Mendel és el 
de la longitud de les tiges, ja que aquesta longitud en els progenitors 
és normalment sobrepassada per l’híbrid descendent, això obeeix a la 
major exuberància que presenten les plantes al ser origen de 
creuaments entre progenitors amb tiges de longitud molt dispar. 

Però també podríem estar parlant del color de les flors, ja que al 
creuar plantes de flors blanques amb d’altres amb flors púrpures o 
vermelles els descendents sortien amb flors blanques, vermelles o 
roses, essent aquest últim un caràcter intermedi entre els altres dos. 

Per una altra banda, ara sabem que el color púrpura de les flors de 
guisant es deu a l’acumulació d’unes molècules anomenades 
antocianines; aquestes, a causa d’una mutació, s’inactiven i les flors 
es tornen blanques. No es pot considerar que el color de les flors sigui 
només una qüestió hereditària, ja que en aquest cas concret, estan 
implicats processos bioquímics i mutacions.  
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▪ Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat? 

No podem dir que sigui casualitat ja que Mendel va estudiar 
detingudament quina planta utilitzar i com fer l’experiment. 

Coneixia las tècniques de cultiu: l’autofecundació , la fecundació 
creuada, castració de plantes i aïllament... 

Va escollir una planta amb un període curt de generació, de la qual 
era fàcil observar fenotips distingibles, per tant caràcters qualitatius 
independents. 

Com ja hem mencionat, els 7 caràcters estudiats per Mendel 
segregaven independentment. Per que això ocorregués, els gens han 
d’estar suficientment allunyats entre si dins del cromosoma, per a 
evitar la tendència de segregar conjuntament. A més a més, també 
sabem que quant major és la separació entre gens lligats, major és la 
freqüència de recombinació que mostren.  

Mendel, al escollir la planta de la pesolera i aquests caràcters en 
concret, va saber escollir gens que estaven suficientment allunyats 
entre si com per no estar lligats i complir les seves proporcions. 

▪ Article de JM Mulet “El pecado de Mendel” i resposta d’Olga Dolgova. 

Estic totalment d’acord amb la genetista Olga Dolgova.  

La insinuació per part del periodista que dona a entendre que potser 
el pare de la genètica  falsejava els seus resultats és un despropòsit 
només apte per algú que no sap del que parla, i òbviament no coneix 
en profunditat el treball de Mendel; ja que que, si així fos, sabria que 
Mendel no va ocultar els resultats amb altres plantes com la 
Hieracium Pilosella que no li eren favorables, sinó que va intentar 
donar una explicació a aquestes asincronies. 

L’article en el seu conjunt constitueix una falta de respecte per a tots 
els genetistes que, encara avui en dia i en bona mesura, es basen en 
el treball de Mendel per desenvolupar els seus propis treballs. Dubtar 
del treball de Mendel és posar en dubte a tota una ciència.  


