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Lectura del 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 dues lleis de Mendel. La primera llei de Mendel és el principi de la                
segregació equitativa que estableix que els dos membres d’un par d’al·lels           
segreguen en proporció 1:1. La segona llei de Mendel és el principi de la              
transmissió independent que expressa que durant la formació dels gàmetes          
la segregació dels al·lels d’un gen és independent de la segregació dels            
al·lels d’un altre gen. 
Quant a la dominància, no la considero una llei de Mendel perquè no està              
relacionada amb la transmissió si no amb l’expressió del genotip.  

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

Mendel d'estudiar no segueix les lleis de Mendel? 
La base cromosòmica de les lleis de Mendel estableix que les lleis            
mendelianes es donen en tots aquells organismes que pateixen la reducció           
meiòtica. 
En el cas de Hieracium pilosella, aquesta planta presenta una reproducció           
asexual anomenada apomixis que es porta a terme mitjançant semilles i, per            
tant, en absència d’un procés de meiosi. Això explica per què aquesta planta             
no segueix les lleis de Mendel. 

 
3. Proporcions trobades per Mendel. Massa bones? 

Sabent que els gens es transmeten en funció del principi de la segregació             
equitativa i del principi de transmissió independent és lògic que les           
proporcions siguin coincidents, perquè sempre es segueix el mateix patró de           
transmissió.  
 

4. Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és                
del tot correcte, quin és? 
En general, adascun dels caràcters presenta variables que es distingeixen          
amb claredat, ja sigui per colors, morfologies o disposicions totalment          
diferents en observar-les. No obstant això, el caràcter que fa referència a la             
longitud de la tija és subjectiu perquè no està prèviament determinada com és             
una longitud curta i una llarga, això està establert pel mateix Mendel. 
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5. Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat? 
Cada caràcter es troba en un dels set cromosomes que presenta Pisum            
Sativum, per tant, és lògic que els caràcters segreguin independentment          
perquè expressen genotips de cromosomes diferents. No obstant això, és          
difícil que Mendel, encara fent un treball tan avançat per a la seva època,              
conegués aquesta informació pel simple motiu d'aquesta època on es trobava           
i dels pocs recursos dels quals disposava. 


