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RESUM 

Què hem fet? 

Hem comprovat i verificat, mitjançant un experiment al laboratori, 

les lleis de genètica de Mendel. Per fer-ho, hem agafat dues 

soques (salvatges i vestigials) i les hem instal·lat en uns flascons per 

tal d’observar-les i ajuntar-les amb la fi de que es reprodueixin. A 

mesura que s’anaven reproduint, les dormíem, observàvem i 

sexàvem, apuntàvem els resultats i si calia les matàvem o 

aparellàvem unes altres. L’experiment ha durat aproximadament 

3 mesos i l’hem realitzat per tal de acceptar i veure les lleis de 

Mendel amb els nostres propis ulls.  

 

 

ABSTRACT 

What have we done? 

We have checked and verified, doing an experiment at the 

laboratory, the Mendel’s genetic laws. To do it, we have taken 

two strains (wild and vestigial) and we have installed them in jars 

to observe and assemble them in order to reproduce them. Once 

they were reproducing, we slept them, observe and classified 

them into males and females, wrote the results down and if was 

needed we killed them or assembled other ones. The experiment 

has lasted for 3 months approximately and we have done it to 

accept and see with our own eyes the Mendel’s laws. 
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INTRODUCCIÓ
Aquest experiment pretén posar en pràctica la primera i la segona llei de Mendel. 

Gregor 

Heinzendorf (Imperi Austríac). Fou un religiós agustí i 

naturalista, professor de ciències naturals a l'escola 

primària de Brno, que va realitzar experiments 

d'hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per 

pol·linit

els fenòmens de l'herència en les plantes constitueixen el 

punt de partida de la genètica, una de les branques 

fonamentals i emblemàtiques de la biologia moderna. El 

nucli dels seus treballs (que va co

partir d'experiments d'encreuaments amb pèsols 

efectuats al jardí del monestir) li va permetre descobrir les tres lleis de l'herència o 

lleis de Mendel, gràcies a les quals és possible descriure els mecanismes de 

l'herència. L'anàlisi dels resultats obtinguts va permetre a Mendel concloure que, 

mitjançant el creuament de races que difereixen almenys en dos caràcters, es 

poden crear noves races estables (combinacions noves homozigòtiques). 

de Mendel 

QUÈ HEM FET I APRÈS?

Un cop hem après sobre les lleis de Mendel a les classes de biologia, hem posat en 

pràctica la primera i segona llei per tal de verificar i comprovar la seva certesa. 

Mendel va posar en pràctica les seves pròpies lleis amb 

pèsols, en canvi nosaltres les hem posat

mosques, concretament amb dues soques de les mosques 

del vinagre: les salvatges (dominants) i vestigials (recessives). 

Gràcies a aquest experiment hem après a fer un cultiu per 

mosques amb el Medium Blue (apartat de materials), 

diferenciar els sexes de les mosques i les diferències entre 

soques de la Mosca del Vinagre, a més de l’objectiu 

principal: comprovar les lleis de Mendel per nosaltres 

mateixos. 

 

Foto de Gregor 
Mendel

INTRODUCCIÓ 
Aquest experiment pretén posar en pràctica la primera i la segona llei de Mendel. 

QUI ERA MENDEL? 

Gregor Mendel va néixer el 20 de juliol de 1822 a 

Heinzendorf (Imperi Austríac). Fou un religiós agustí i 

naturalista, professor de ciències naturals a l'escola 

primària de Brno, que va realitzar experiments 

d'hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per 
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els fenòmens de l'herència en les plantes constitueixen el 
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fonamentals i emblemàtiques de la biologia moderna. El 

nucli dels seus treballs (que va començar l'any 1856 a 
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mosques, concretament amb dues soques de les mosques 

del vinagre: les salvatges (dominants) i vestigials (recessives).  
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mosques amb el Medium Blue (apartat de materials), 
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Heinzendorf (Imperi Austríac). Fou un religiós agustí i 

naturalista, professor de ciències naturals a l'escola 

primària de Brno, que va realitzar experiments 

d'hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per 

zació artificial. Els seus rigorosos experiments sobre 

els fenòmens de l'herència en les plantes constitueixen el 
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fonamentals i emblemàtiques de la biologia moderna. El 

mençar l'any 1856 a 
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els resultats obtinguts va permetre a Mendel concloure que, 

mitjançant el creuament de races que difereixen almenys en dos caràcters, es 

poden crear noves races estables (combinacions noves homozigòtiques). Les lleis 

hem après sobre les lleis de Mendel a les classes de biologia, hem posat en 

pràctica la primera i segona llei per tal de verificar i comprovar la seva certesa. 
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DROSOPHILA MELANOGASTER 

(MOSQUES DEL VINAGRE) 
 

Les mosques del vinagre, algunes vegades confoses per les mosques de la 

fruita, son petites i abunden Pennsylvania. Normalment es solen trobar a la fi 

dels mesos d'estiu, quan els tomàquets, pomes i altres fruites maduren i 

comencen a fermentar.  

 

DESCRIPCIÓ: 

Les mosques del vinagre adultes solen mesurar de 

3 a 4 mm de llarg, són de color marró groguenc i 

poden tenir marques fosques al dors del tòrax en 

forma de taques o línies. La majoria tenen ulls de 

color vermellós. Les antenes tenen tres segments i 

l'abdomen és típicament més fosc que el tòrax. 

Les larves, que tenen formes de cucs, són de 2.5 a 4.5 mm de llarg, de color 

crema. Tenen respiradors localitzades en tubs carnosos estesos trobats en 

l'últim segment del cos. 

 

FASES DEL SEU CICLE VITAL: 

Ou: 

Els ous són postos sobre el medi de cultiu en grups. Les dues banyetes primes 

que sobresurten de l'ou actuen com a "flotadors" per evitar que l'ou se 

submergeixi en un medi líquid. Això però, és molt difícil de veure a través del 

flascó. Caldria preparar flascons amb poc medi per tal de facilitar 

l'observació. 

Larves: 

Fan galeries al medi de cultiu del qual s'alimenten. La larva va creixent i ha 

de mudar ja que la pell externa no s'estira. En el desenvolupament de les 

Foto 
mosca 



drosòfiles hi ha tres mudes. El període entre mudes 

s'anomena fase limfal. Les larves es poden observar 

gràcies al seu moviment per dins del medi, ja que es 

veu l'estructura bucal que és negre. Això moltes 

vegades es confon amb un parell d'ulls. També es 

poden observar quan pugen pel paper en ziga-zaga 

que hi ha dins del flascó 

Pupes: 

Quan les pupes ja estan completament formades, en el seu interior es 

destrueixen els teixits de la larva i, a partir d'algun d'ell, 

es formaran els nous òrgans i teixits de l'adult. Les 

pupes resten enganxades en el paper en ziga-zaga 

fins que passat el temps necessari surti l'adult. El cicle vital de la drosòfila serà 

més llarg o més curt depenent en gran mesura de la temperatura. En el 

nostre cas s'ha estudiat el cicle a 23ºC, però altres estudis mostren que, per 

exemple a 25ºC el cicle dura uns 10 dies. 

 

PER QUÈ LES HEM ESCOLLIT? 

Aquests insectes son molt útils a l’hora de fer i realitzar experiments. Es 

reprodueixen molt ràpid, son molt fàcils de mantenir i també es poden 

observar clarament les mosques amb ales i sense. La diferencia entre sexes 

també és molt obvia, fins i tot la podríem veure a simple vista si ens fixem 

amb precisió. 

 

VESTIGIALS 

Les vestigials son de la mateixa espècie que les salvatges, únicament que 

aquestes no les podem trobar a la natura. Les vestigials tenen una petita 

mutació que la diferencien de les salvatges, aquesta son les ales: 

LES SEVES ALES: 

La mutació de les ales de les vestigials son conegudes per el seu reduït 

tamany. Aquesta mutació apareix en el cromosoma 2 y es de tipus 

recessiués a dir que perquè la mosca sigui fenotípicament vestigial ha de 

Mosca del vinagre 

VESTIGIAL 
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portar els dos al·lels mutants. Les vestigials es caracteritzen per tenir ales poc 

desenvolupades que no li serveixen per volar. 

SOQUES 

(mosques del vinagre) 

 

-YELLOW (mutacions en el color del cos) 

NOM: Yellow 

CROMOSOMA: 1 

GEN: y 

FUNCIÓ: Síntesis de melanina. Comportament en cortejo i 

aparellament de mascles  

TIPUS: Lligat al sexe  

 

-EBONY(mutacions en el color del cos) 

NOM: Ebony 

CROMOSOMA: 3 

GEN: e 

FUNCIÓ: Regulació negativa de la melanina. 

Formació de cutícula en l’esclarit. Metabolisme de 

dopamina i histamina. 

TIPUS: Autosòmic 

 

-VESTIGIAL (mutació en el tamany de les ales) 

NOM: Vestigial 

Soca YELLOW 

Soca EBONY 



CROMOSOMA: 2 

GEN: vg 

FUNCIÓ: morfogènesis d’òrgans post embrionaris. 

Desenvolupament muscular a nivell pupa 

TIPUS: Autosòmic 

 

-SÈPIA(aquesta te una mutació en el seu color 

d’ulls) 

NOM: Sèpia 

CROMOSOMA: 3 

GEN: se 

FUNCIÓ: Biosíntesis de pteridina 

TIPUS : Autosòmic recessiu 

 

 

-WHITE (aquesta te una mutació en el seu color 

d’ulls) 

NOM: White 

CROMOSOMA: 1 

GEN: w 

FUNCIÓ: Biosíntesis d’ommocroms i pteridines. 

TIPUS:  Lligat al sexe. 

Soca 

VESTIGIAL 

Soca SÈPIA 

Soca WHITE 



 

 

-EYELESS(mutació en la forma d’ulls) 

OM: Eyeless 

CROMOSOMA: 4 

GEN: toy 

FUNCIÓ: Morfogènesis del cervell, desenvolupament d’ulls i 

antenes 

TIPUS: Autosòmic 

 

-LOBE(mutació en la forma d’ulls) 

NOM: lobe 

CROMOSOMA: 2 

GEN: L 

FUNCIÓ: Regulació negativa d’apoptosis, 

desenvolupament d’ulls i antenes. 

TIPUS: Autosòmic 

 

 

-WRINKLED (mutació en la forma de les ales) 

NOM: Wrinkled 

CROMOSOMA: 3 

GEN: W 

Soca EYELESS 

Soca LOBE 
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FUNCIÓ: Regulació d’apoptosis i morfogènesis de 

les ales. 

TIPUS: Autosòmic 

 

 

CURLY (mutació en la forma de les ales)

NOM: Curly 

CROMOSOMA: 2 

GEN: Cy 

FUNCIÓ:  Desenvolupament de musculatura lateral 

en la larva 

TIPUS: Autosòmic. 

 

DIFERENCIACIÓ ENTRE SEXES:

Vam sexar les mosques en diverses ocasions per diferents motius 

escollir les femelles vestigials per a començar la primera generació filial, ho 

vam fer per a que els pares no es reprodueixin amb les filles i no hi haguessin 

vestigials a la generació filial. Un altre exemple, era quan vam fer la 

generació filial dos que necessitàvem tenir un número determinat de 

mascles i de femelles. Aquest procés ho vam fer 

en diverses ocasions per aquesta raó.

Fase larvària: 

Els testicles dels mascles són molt més grans que 

els ovaris de les femelles. És fàcil observar

transparència sota la lupa binocular.

Fase de pupa: 

7 

: Regulació d’apoptosis i morfogènesis de 

(mutació en la forma de les ales) 

Desenvolupament de musculatura lateral 

SEXAR 
DIFERENCIACIÓ ENTRE SEXES: 

Vam sexar les mosques en diverses ocasions per diferents motius 

escollir les femelles vestigials per a començar la primera generació filial, ho 

vam fer per a que els pares no es reprodueixin amb les filles i no hi haguessin 

vestigials a la generació filial. Un altre exemple, era quan vam fer la 

ial dos que necessitàvem tenir un número determinat de 

mascles i de femelles. Aquest procés ho vam fer 

en diverses ocasions per aquesta raó. 

Els testicles dels mascles són molt més grans que 

els ovaris de les femelles. És fàcil observar-ho per 

transparència sota la lupa binocular. 

Vam sexar les mosques en diverses ocasions per diferents motius . Quan vam 

escollir les femelles vestigials per a començar la primera generació filial, ho 

vam fer per a que els pares no es reprodueixin amb les filles i no hi haguessin 

vestigials a la generació filial. Un altre exemple, era quan vam fer la 

ial dos que necessitàvem tenir un número determinat de 

Soca 

WRINKLED 

Soca CURLY 



8 

A través de la coberta de la pupa, que és transparent, es pot veure la 

presència de les pintes sexuals en els mascles, una a cada primer artell del 

tars del primer parell de potes. Per fer-ne un bon diagnòstic cal usar pupes 

madures (pigmentades) observades per la cara ventral. 

 

Fase d' imago:  

Les diferències entre mascles i femelles adults són diverses:  

- La pigmentació de la part distal de l'abdomen (cara dorsal) és contínua en 

el mascle (una taca fosca que s'estén sobre els últims segments abdominals) 

i discontínua en la femella (formada, en aquest cas, per anells foscos que 

alternen amb bandes clares).    

 - La mida de les drosòfiles femelles és més gran que la dels mascles. 

 

MATERIALS 
-Flascons PVC 

-Taps d’esponja o cotó 

-Medium Blue 

-Aigua 

-Pinces 

-Pinzell 

-Lupa 

-Lupa binocular 

-L’èter  

 

Com hem fet el cultiu? 

Per preparar el medi en el que les nostres mosques s’instal·larien, vam agafar 

un flascó, vam posar una mica de Medium Blue (hi havia la mesura 
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adequada dins la bossa) i una mica d’aigua, però menys quantitat que de 

Medium Blue. Per tapar el flascó vam utilitzar una mica d’esponja o cotó. 

 

Per a què serveixen els altres materials? 

Les pinces i el pinzell servien sobretot per manipular les mosques, la lupa i la 

lupa binocular per veure millor, i el èter ens ha servit per dormir-les quan volíem 

observar-les. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MANIPULACIÓ 
Durant aquest experiment hem hagut d’anar en compte a l’hora de realitzar 

aquest experiment.  

Principalment anàvem amb molta precaució quan adormíem les mosques 

amb l’èter, havíem de vigilar de que no es quedessin enganxades al medi i 

que aleshores, morissin. Desgraciadament ens va passar un parell de 

vegades. També vam tenir algun problema ens que es despertessin abans 

d’hora quan les contàvem i distingíem entre elles. 

TAP D’ESPONJA 

FLASCÓ PVC 

MEDIUM BLUE 



Com podem veure a les 

amb un pinzell. 

 

11/10/2017 

Avui ha estat el primer dia de l’experiment, hem preparat el mèdium blue 

per poder dur a terme l’experiment. 

Principalment hem après les diferencies entre salvatges, 

sexe (femení i masculí), ja que tenen diverses característiques físiques a 

mencionar. 

 

16/10/2017 

Avui hem pujar al laboratori per veure les nostres mosques.

De salvatges han sobreviscut totes sense cap problema. També hi ha forces 

larves que han creat diverses galeries visibles a simple vista. 

De vestigials n’han mort moltes (només en queden dues o tres de vives), a 

diferència de les salvatges, no hi ha gaires larves per

nascut han fet algunes galeries.

 

Utilitzant pinzell
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Com podem veure a les fotografies anteriors, principalment les manipulàvem 

DIETARI 

Avui ha estat el primer dia de l’experiment, hem preparat el mèdium blue 

per poder dur a terme l’experiment.  
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n’han mort moltes (només en queden dues o tres de vives), a 

diferència de les salvatges, no hi ha gaires larves però les poques que han 

nascut han fet algunes galeries. 

Separació entre soques i 
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n’han mort moltes (només en queden dues o tres de vives), a 

ò les poques que han 

Separació entre soques i 
sexes
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19/10/2017 

Al pujar al laboratori hem pogut observar alguns canvis: 

- Salvatges: Hi ha 5 mosques adultes, però per algun motiu hi ha molt 
poques larves. 

- Vestigials: Hi ha 1 mosca adulta viva, moltíssimes larves i crisàlides.  

 

25/10/2017 

- Salvatges : Hi ha mosques vives i forces crisàlides. 
- Vestigials : També hi ha moltes crisalides. 

Desprès ham hagut de preparar un nou medi (per les salvatges). Les hem 

dormit amb el èter i d’aquesta manera hem pogut esbrinar el seu sexe. Tot 

seguit les hem matat. 

 

26/10/2017 

- El dia anterior vam matar les salvatges adultes, com ha resultat n’han 
nascut noves mosques. En aquest nou medi, hem posat 2 femelles 
vestigials i 3 mascles salvatges. 

- De vestigials n’hi han moltes de vives, de cries i d’adultes. 
 

30/10/17 

Avui hem pujat al laboratori per revisar i veure la nostra generació filial. Tenim 

3 o 4 larves i alguns ous. Els 3 mascles salvatges segueixen vius però una de 

les femelles vestigials ha mort. 

 

04/11/17 

Avui hem pujat per a veure si havien nascut els fills de la generació filial u, la 

segona generació filial. Encara no havien nascut però hi ha larves i crisàlides. 

Ara matarem els pares per a què no es creuin amb els fills. 

 

 



18/12/17 

Avui per fi hem pujat per veure si ja havien nascut tots els membres de la F2

efectivament. Les hem dormit per observar si eren salvatges o vestigials i les 

hem separat per sexes també. Han sortit 43 salvatges i 3 vestigials. 

Desgraciadament, hem matat a les 46 mosques

desprès de les vacances anirem al laboratori per a observar a les seves filles, 

la F3. 

 

08/01/18 

Quan hem pujat al laboratori, hem vist que les noves mosques ja havien 

nascut. Les hem dormit i les hem classificat segons vesti

42 salvatges i 1 vestigial. Només tres han mort. Aquí finalitza el nostre projecte 

amb les mosques de vinagre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nostres mosques

pujat per veure si ja havien nascut tots els membres de la F2
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Les nostres mosques Sexant
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CONCLUSIONS 
Amb aquest experiment preteníem demostrar i verificar la 1era i 2ona Llei de 

Mendel les quals diuen que: 

·1era Llei de Mendel: UNIFORMITAT DE LA GENERACIÓ FILIAL 

Estableix que si es creuen dues races pures per a un determinat caràcter, els 

descendents de la primera gernació seran tots iguals entre si, fenotípica i 

genotípicament, i iguals fenotípicament a un dels progenitors (de genotip 

dominant). 

*exemple: A=dominant / a=recessiu 

AA + aa: Aa, Aa, Aa, Aa 

 

·2ona Llei de Mendel: SEGREGACIÓ DE CARÀCTERS: 

Estableix que durant la formació dels gàmetes, cada al·lel d’un parell se 

separa de l’altre membre per determinar la constitució genètica del gàmeta 

filial. Mendel va obtenir aquesta llei al creuar diferents varietats d’individus 

heterozigots (diploides amb dues variants al·lèliques del mateix gen) 

*exemple: A=dominant / a=recessiu 

Aa + Aa: AA, Aa, Aa, aa 

 

COMPAPARCIÓ DELS NOSTRES RESULTATS AMB LES 

LLEIS DE MENDEL: 

L’origen de la F1: 

Primer de tot, vam agafar dos flascons i vam fer dos medis, un per a les 

salvatges (de gen dominant) i un altre per a les vestigials (de gen recessiu). 

Totes les mosques eren de raça pura perquè sinó l’experiment es podia 

veure afectat. Les mosques vam anar reproduint-se, van aparèixer larves i 

crisàlides i van néixer mosques de les dues soques. Quan ja teníem bastantes, 

vam sexar-les (separar els mascles i les femelles) , ens vam quedar amb 
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bastants mosques (per a començar la generació filial 1) i vam matar a la 

resta. 

De totes les cries, vam seleccionar 2 femelles vestigials i 3 mascles salvatges i 

les vam establir en un nou medi que vam crear prèviament. Els mascles amb 

el gen dominant s’havien de reproduir amb les femelles de gen recessiu. 

Quan ja havien copulat prou, van començar a aparèixer larves. Poques dies 

més tard, mentre les crisàlides estaven apunt d’eclosionar, vam matar els 

pares per evitar que es reproduïssin amb els fills hi no sortís malament 

l’experiment.  Després van passar a ser larves i finalment van néixer. Era l’inici 

de la primera generació filial. 

Els fills de la F1: 

Les mosques de la F1 es van reproduir entre elles. Segons la primera llei de 

Mendel, les mosques de la F1 havien de ser salvatges perquè en creuar dues 

races pures, els fills surten amb el gen dominant (en aquest cas amb ales)  

però ens van sortir moltes vestigials. Això devia ser perquè alguna de les dues 

femelles vestigials (mares de la F1) no era verge i havia copulat amb un 

mascle vestigial. 

La F2 i la segona llei de Mendel: 

Per a començar la generació filial 2, vam agafar tres mascles i tres femelles 

salvatges  de la F1.  Aquesta generació serviria per demostrar la segona llei 

de Mendel.  Quan els sis membres de la F1 es van haver reproduït, van 

aparèixer ous i larves i vam matar als sis pares.  La nostra F2 estava formada 

per 43 salvatges i 3 vestigials. Era normal que ens haguessin sortit tres 

salvatges i podrien haver sortit més. Segons la segona llei de Mendel, un 25% 

dels individus de la F2 hauria de ser vestigials. Això es degut a que els seus 

pares no eren de raça pura i eren heterozigots (que als cromosomes 

homòlegs tenien al·lels diferents). Per tant, a l’hora de fer creuaments entre 

dos individus híbrids (que no tenen el mateix al·lel per als cromosomes 

homòlegs) és normal que surti un percentatge de mosques que tenen el gen 

recessiu. Al nostre grup, un 6,52% de les mosques eren vestigials. 

L’última generació, la F3: 

De les larves de la F2 va sorgir la F3. La F3 constava de 42 mosques salvatges i 

1 vestigial. Aquí demostrem també la segona llei de Mendel (explicada a 

dalt) i com quan creuem dos híbrids surten més amb el gen dominant però 
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també surt un percentatge amb el recessiu. Criem que al ser la tercera 

generació haurien d’haver nascut més vestigials perquè hi havia més 

probabilitats però per alguna raó (perquè les mares no eren verges, per 

algun error nostre o l’atzar) no va ser així. Vam matar a la F3 i aquest va ser el 

final del nostre projecte. 

 

 

 

 

  



 

 


