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1. RESUM 
 

A  les classes de biologia ens han proposat verificar la primera 
i la segona Llei de Mendel. Hem utilitzat les mosques del 
vinagre ja que són ràpides de reproduir-se. 



Principalment l’ experiment consistia en haver de crear el medi 
per posar-hi dos mosques salvatges i dos vestigials de sexes 
oposats. 

Al cap de diverses sessions de de observació i manipulació 
diària hem obtingut uns resultats que verifiquen les lleis 
següents: 

Primera llei, uniformitat de la primera generació filial i la 
segona llei, la segregació dels gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ABSTRACT 
 

In biology classes we have proposed to verify the first and 
second Mendel Law. We have used vinegar flies because they 
are quick to reproduce. 



The experiment mainly consisted of having to create the 
environment to place two wild flies and two vestigial of 
opposite sexes. 

After several sessions of observation and daily manipulation 
we have obtained some results that verify the following laws: 

First law, uniformity of the first filial generation and the second 
law, segregationof genes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓ 
 

Gregor Mendel , un austríac nascut el 20 de juliol de 1822, fou 
un religiós i naturalista. 



Va començar la seva vida professional siguent sacerdot. 
Aquest tenia molt de temps lliure i es va dedicar a realitzar 
experiments creuant pèsols a partir de la pol·linització artificial. 

Els seus experiments no van tindre cap impacte. Va morir el 6 
de gener de 1884 i al cap de 16 anys el seu treball va ser 
redescobert de forma simultània per Vreies , Correns i 
Tschermak. 

És important reafirmar que la raça pura són els mateixos al·lels 
dels cromosomes homòlegs (groc-groc) i els individus híbrids 
no tenen el mateix al·lel dels cromosomes homòlegs (groc-
verd). 

La primera llei diu que en encreuar dos individus purs, amb 
caràcter dominant i l’altre amb un caràcter recessiu , tots els 
descendents són de tipus dominant. 

 

AA               x             aaP= generació parental  

 

 

 A a  G= gàmetes 

 

 

 Aa              F1= primera generació filial 

 

La segona llei diu que en encreuar dos individus de la F1, que 
és la primera generació filial (Aa) donarà origen a una 
segonageneració filial en la qual reparteixen el fenotip “a”, tot i 
que tots els individus de la F1 eren de fenotip “A”. Això fa 
presumir a Mendel que el caràcter “a” no havia desaparegut, 
sinó que només havia estat “amagat” pel caràcter “A” però 



que , en reproduir-se un individu , cada caràcter es segrega 
per separat. 

 

F1= primera generació filial 

 

                     Aa x Aa  

 

 

  

A                 a A a 

  

 

 AA             Aa           AaaaF2=segona  

generació filial 

 

A partir d’ aquí hem demostrat amb mosques del vinagre 
aquestes dues lleis. Vam utilitzar aquestes mosques perquè 
són fàcils de manejar i són ràpides de reproduir-se.  

Dins d’aquestes hi podem trobarsoques: 

� Salvatges: les trobes a la natura 
� Yellow : tenen una mutació de color groc 
� Ebuny: són de color fosc 
� Vestigials : ales petites o no en tenen 
� Sepia : ulls marrons 
� White : tenen els ulls blancs 
� Ebuny eyes: 2 mutacions a la vegada. Ulls petits 

El primer dia que vam dur a terme aquesta pràctica en un 
flascó vam posar-hi 2 mosques vestigials femelles(verges) i a 
l’altre flascó 2 mosques salvatges mascles. 



Vam fer que es reproduïssin i al cap de x temps , després de 
dues generacions filials vam poder acabar i observar els 
resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALS I MÈTODES 

 



MATERIALS:    

- Flascons 
- Medium Blue 
- Microscopi 
- Vareta 
- Cotó  
- Aigua 
- Mosques 
- Taps d’esponja 
- Pinzells 
- Pinces 
- Fulls de paper 
- Lupa 

 

 

 

MÈTODES: 

 

 

5. DIATARI

- Sabent que les soques de les  mosques del vinagre es 
classifiquen de la següent manera:
� Salvatges: les trobes a la natura
� Yellow : té una 
� Ebony: Són de color fosc
� Vestigials : ales petites o no en tenen
� Sepia : ulls marrons
� White : té els u

� Ebonyeyes: 2 motacions a la vegada. Ulls petits.

 

DIATARI: 

que les soques de les  mosques del vinagre es 
classifiquen de la següent manera: 

Salvatges: les trobes a la natura 
Yellow : té una mutació de color groc 

ny: Són de color fosc 
Vestigials : ales petites o no en tenen 
Sepia : ulls marrons 
White : té els ulls blancs 

nyeyes: 2 motacions a la vegada. Ulls petits.

que les soques de les  mosques del vinagre es 

nyeyes: 2 motacions a la vegada. Ulls petits. 



El primer dia , 14-10-2017: 

Materials que vam necessitar: 

• 2 flascons 
• 2 taps d’esponja 
• La lupa 
• Medium blue 
• Pinzell 
• Aigua 

 

Agafem un flascó buit i li posem mèdium blue, només dos dits. 

Seguidament hi afegim aigua de l’aixeta i amb una 
varetabarregem. 

Amb l’esponja estrenyem la barreja cap al fons del flascó. 

Tot això ho fem dues vegades. 

A cada flascó utilitzem una etiqueta i li posem el nom de les 
mosques que hi introduïm a dins. 

Dins d’un flascó hi posarem vestigials dels dos sexes i a l’altre 
flascó salvatges dels dos sexes. 

 

16-10-2017: 

El dilluns 16 d’octubre vam tornar al laboratori i vam poder 
observar que les vestigials s’havien reproduït i les salvatges 
també . 

Vam poder veure larves i ous. 

Una femella sola pot posar 100, 400 o inclús més ous. 

Vam agafar els pares, és a dir la primera generació de 
mosques que vam tindre i les vam matar. De manera que dins 
de cada flascó només hi van quedar les larves o els ous. 



 

25-10-2017: 

L’ únic que vam poder observar va ser que les vestigials tenien 
crisàlides. 

Les crisàlides és el que es formen a la última capa de la 
metamorfosi. 

Durant els dies 25 i 26 havíem d’esperar a que naixessin 
aquestes. Un cop naixessin i fossin mosques les adormiríem, 
distingiríem entre un mascle i una femella i després agafaríem 
2 femelles vestigials verges i dos mascles salvatges. 

Les posaríem dins d’un flascó les 4 i deixaríem que es 
reproduïssin. 

Vam observar les diferències entre un mascle i una femella. 

 

30-10-17 

Un cop aquestes mosques es reproduïssin tindríem finalment 
la generació F1. 

MACLES= tenen una pinta 
negra que utilitzen per 
enganxar-se a la femella a 
l’hora de fer el sexe 

FEMELLES= són més 
grans, no tenen 
pinta per enganxar-
se i tenen l’ 
abdomen negre  

MOSQUES SALVATGES 

Tenen 
l’abdomen negre 
i és més petit 
que el de la 
femella. 



D’aquesta generació F1 només les vam poder veure en forma 
de larves. Eren negres. 

 

6-11-17: 

Vam estar observant els pares de les F1 i un cop observades 
vam matar-les de manera que només quedessin els fills 
d’aquestes. 

 

9-11-17: 

Vam pujar al laboratori per observar les noves mosques F1 
però encara no havien nascut, 
estaven en forma de crisàlides. 

 

 

 

20-11-17: 

Vam pujar al laboratori, vam agafar les F1 i vam adormir-les. 
Vam observar-les i vam poder veure que hi havia 2 grups 
diferents: 

• Grup de mosques amb ales curtes= 32 (gens vestigials ) 
• Grup de mosques amb ales llargues = 18 (gens 

salvatges) 

Ens van sortir malament, ens haurien d’haver sortit totes les 
mosques amb els gens de les salvatges ja que els mascles 
havien de portar el gen dominant. 

Això ens va passar perquè les femelles vestigials no eren 
verges . 

Larves= blanques 

Adults=marrons 



Vam demanar 2 femelles i 2 mascles F1 a un grup de classe 
que els resultats anteriors els hi havia sortit bé. 

 

Vam posar aquestes 4mosques en un vas de precipitats i vam 
deixar que es reproduïssin.  

 

27-11-17:  

Aquest dia tan sols vam observar que hi havia algunes larves.  

 

4-12-17:  

Vam eliminar els F1, els pares de les F2. A ull nu vam poder 
veure que hi havia 14 larves de mosques aproximadament.  

 

19-12-17:  

Vam poder veure que havien nascut 5 mosques.També hi 
havia moltes larves però aquestes encara no havien nascut. 

 

 

P   =  salvatges                              x                           vestigials 

           s-          -s 

 

 

    F1 = 

           s-          -v 

                               = el gen S = dominant  

= sortiran amb alesllargues 

 



8-1-17: 

El dia 8, va ser l’últim dia que vam pujar al laboratori i els 
resultats finals d’aquesta pràctica van ser: 27 salvatges i 14 
vestigials.  

 

Durant el procés hem pogut observar les fases a l’hora de 
néixer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTATS:
 

5.1. Individuals:  
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6.2 Grupals: 
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7. CONCLUSIONS 

 
Nosaltres hem intentat demostrar les lleis de Mendel a través 
d’un experiment a les hores de biologia. A continuació, 
explicarem mitjançant comparacions amb les lleis de Mendel 
les conclusions de la nostra pràctica, intentarem explicar 
(basant-nos en suposicions) el perquè no ens han donat les 
dades exactes.  

 
Primera llei de Mendel: uniformitat de la primera generació 
filial 
 

Quan s’encreuen dos individus 
homozigots que es diferencien en un 
caràcter, els descendents de la primera 
generació filial són heterozigots i el 
fenotip i el genotip són iguals. 
 

• El dia que van néixer les F1, que 
segons la llei de Mendel haurien d’haver 
sortittotes salvatges, vam poder observar 
que de les crisàlides havien nascut més 
vestigials que salvatges. Aquest error ha 

estat degut a que les femelles vestigials no eren verges, 
és a dir, ja havien estat fecundades de mascles vestigials 
i al canviar-les de pot per fer l’encreuament, van posar 
les larves dels mascles vestigials.  

 
 
 
 
 
 



Segona llei de Mendel: llei de segregació independent 
 

Quan s’encreuen dos individus 
heterozigots de la primera generació filial 
entre sí, se separen els gens al·lels, els 
quals es combinen a l’atzar i formen una 
generació que no és homogènia.  
La proporció és 3:1 
 

• Com que vam tenir aquest 
problema, vam haver d’agafar les 
mosques que necessitàvem  per fer 

aquest encreuament d’un altre grup que els hi havia 
donat bé. 

Després d’haver ajuntat 2 femelles i 2 mascles de les F1, i 
que, finalment, les cries nasquessin, vam poder contar-les. Els 
resultats de les F2 van ser: 27 SALVATGES i 14 VESTIGIALS, és 
a dir, com hem pogut veure en els gràfics dels resultats, un 
34% vestigials i un 66% salvatges.  
La llei de Mendel diu que hauria d’haver-nos donat un 25% de 
vestigials i un 75% salvatges, encara que no ens hagi donat 
exacte, ens vam apropar molt a la llei. Si no haguéssim agafat 
les mosques d’un altre grup quan vam cometre aquell error, 
els resultats d’aquesta pràctica no ens haguessin donat bé. 
 
 

� En general, el nostre grup juntament amb del de Name, 
som els que hem obtingut els resultats més aproximats 
als de la llei de Mendel. 

� Si ajuntem les salvatges de tots els grups i les vestigials 
de tots els grups els resultats tampoc donen exacte. Surt 
un 84% de salvatges, el qual hauria de ser un 75%; i un 
16% de vestigials, que hauria d’haver donat 25%. Tot i 
aquesta diferència, aquests nombres no varien molt; ens 
han donat bastant igualats tenint en compte que era la 
primera vegada que fèiem una pràctica d’encreuaments i 



que poden haver molts de factors que comportin errors 
en els resultats finals.  

1. CONCLUSIONS 

 
Personalment, creiem que fer treballs fora de l’aula o fora de 
la rutina dels llibres i dels temes pautats sempre és més 
agradable i, en el nostre cas, ho entenem i recordem molt 
millor. 
Parlant del tema de la genètica, el primer cop que es va 
explicar tot de cop a classe, amb la teoria, els esquemes de 
les ratlles i tot en general, la veritat és que no vam acabar 
d’entendre bé tot el que tenia a veure amb els caràcters 
recessius i les combinacions, però a mida que vam anar fent 
els creuaments entre les espècies i a mida que les lleis 
s’anaven complint i els resultats concordaven amb la teoria i 
els esquemes que havíem apuntat dies anteriors a classe, 
llavors ho vam entendre tot. 
Per un altre bàndol, també ha ajudat molt la qüestió de que 
féssim el treball en grup, perquè quan necessites ajuda o no 
entens qualsevol cosa sempre tens un company que t’ajudarà 
o et resoldrà el dubte.  
Creiem que, la majoria, coincidim en que aquest experiment a 
resultat molt interessant sobretot pel factor de que 
treballàvem amb éssers vius. Per nosaltres la part més 
entretinguda era quan havíem d’adormir les mosques i 
separar-les segons els caràcters que mostraven i segons el 
seu gènere. 
Com ja he dit les lleis de Mendel han quedat més que enteses 
i d’una manera diferent i didàctica. 
L’experiment en general ha sortit molt millor del que 
esperàvem, ja que hem sigut un dels grups que més s’ha 
acostat a les lleis, per els resultats finals. A més, la nostra 
opinió és que encara que s’ha allargat a causa de les 
condicions climatològiques i altres factors, ha sigut bastant 
fàcil, ja que l’experiment no consisteix en res més que creuar 



espècies i apuntar resultats, però aquesta senzillesa és la que 
ha fet que tot s’entengui tan bé. 
Per acabar, ens agradaria remarcar que volem seguir fent 
experiments com aquests per entendre millor els conceptes 
dels temes. 


