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150 РОКІВ ВІДКРИТТЮ ГРЕГОРА МЕНДЕЛЯ 

Наукова громадськість, усе людство відзначають 150–річний ювілей видатної події – 

завершення досліджень і публікації статті Грегора Менделя «Досліди над рослинними 

гібридами», яка заклала основи генетики як самостійної науки. Це рідкісний в історії знань 

випадок, коли одна стаття знаменує собою народження нової наукової дисципліни. 

Мендель розробив наукові принципи опису і дослідження гібридів та їх потомства: 

які форми брати у схрещування, як вести аналіз у першому та другому поколіннях. 

Мендель розробив і застосував алгебраїчну систему символів і позначень ознак, що було 

важливим концептуальним нововведенням. Він сформулював основні принципи, або закони 

успадкування ознак у ряді поколінь, що дозволяло будувати прогнози. Нарешті, Г. Мендель 

висловив ідею дискретності та бінарності спадкових задатків: кожна ознака контролюється 

материнською та батьківською парою задатків, або, як їх потім стали називати – генів, які 

через батьківські статеві клітини передаються гібридам і никуди не зникають. Задатки 

ознак не впливають один на одного, але розходяться при утворенні статевих клітин і потім 

вільно комбінуються у потомків (закони розщеплення і комбинування ознак).  

Стиль проведення дослідів і  викладення результатів у класичній статті Менделя 

роблять імовірним припущення, якого дійшов у 1936 р. англійський математичний 

статистик і генетик Р. Е. Фішер: «Мендель спочатку інтуїтивно проник у "душу фактів" і 

потім спланував серію багаторічних дослідів так, щоб ідея, що осяяла його, з'явилася 

найкращим чином». Достатньо сказати, що Мендель самозапилював батьківські форми 

гороху вісім поколінь, щоб свідомо досягти їх генетичної чистоти. Досліджено було 

успадкування семи алельних пар ознак. На кожен гороховий кущик Мендель заповнював 

окрему картку (10000 карток !), де була приведена докладна характеристика рослини за 

цими сімома пунктами. Записи в них прискіпливо акуратні: коли батьківська рослина 

вирощена, які квіти в неї були, пилком яких батьківських форм зроблене запліднення, які 

горошини – жовті чи зелені, гладкі чи зморшкуваті – отримані, які квіти – забарвлення по 

краях, забарвлення в центрі – розпустилися, коли отримано насіння, скільки з них жовтих, 

скільки зелених, круглих, зморшкуватих, скільки з них відібрано для посадки, коли вони 

висаджені і так далі. Мета кожного даного досліду і полягала саме в тому, щоб спостерігати 

ці зміни для кожної пари розбіжних ознак, з'єднаних у гібридних формах, і вивести закон, 

за яким ці ознаки переходять з покоління в покоління. Установивши можливість 

передбачати результати схрещувань по одній парі альтернативних ознак, Мендель 

перейшов до вивчення спадкування двох пар таких ознак. Він уперше свідомо застосував 

аналізуючі схрещування (першого покоління з батьківською формою, що несе рецесивний 

алель) для підтвердження характеру успадкування. 

Краса і строгість числових співвідношень форм при розщепленні (3: 1 або 9: 3: 3: 1), 

гармонія, у яку вдалося укласти хаос фактів у галузі спадкової мінливості, можливість 
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будувати припущення - все це внутрішньо переконувало Менделя в загальному характері 

знайдених ним на горосі законів.  

Мендель зробив доповідь про свої відкриття в Брюннськом (нині Брно, Чехія) 

товаристві натуралістів 8 лютого 1865 р. Робота Менделя була направлена в 120 

наукових бібліотек Європи й Америки. Крім того, Мендель власноручно розіслав 40 

примірників своєї роботи деяким видатним ботанікам. Лист з відповіддю Менделю надіслав 

лише один з них, знаменитий біолог з Мюнхена Карл Негелі, який скептично оцінив роботу 

Менделя з горохом. Навколо парадоксальної долі відкриття і перевідкриття законів 

Менделя існує міф про те, що його робота залишалася зовсім невідомою і на неї лише 

випадково і незалежно натрапили три перевідкривачі. Насправді, робота Менделя 

цитувалася близько 15 разів у зведенні про рослинні гібриди 1881 р., про неї знали 

ботаніки. Але лише через 35 років, у 1900 р. Троє дослідників: Гуго де Фриз у Голандії, 

Карл Корренс у Німеччині та Еріх фон Чермак–Зейзенегг в Австрії одночасно, незалежно 

один від одного, натрапили на працю Менделя і, нарешті, оцінили її. 

Увага наукової спільноти до праці Менделя особливо активізувалась після 

встановлення у 1902 р. Уолтером Сеттоном зв′язку між поведінкою хромосом при 

редукційному діленні та заплідненням і незалежним розщепленням ознак у потомстві 

гібридів, відкритим Г. Менделем, тобто було дано цитологічне обґрунтування менделізму.  

Доля відкриття Менделя – затримка між самим фактом відкриття і його визнанням 

науковцями – це не парадокс, а скоріше норма в науці. Так, через 100 років після Менделя, 

вже в період розквіту генетики, подібна ж доля невизнання протягом 25 років спіткала 

відкриття Барбарою Мак-Клінток мобільних генетичних елементів, що стало однією з  

основ сучасної біотехнології. І це не зважаючи на те, що вона, на відміну від Менделя, вже 

була на час свого відкриття високоавторитетним ученим, членом Національної Академії 

наук США. 

Велич роботи Менделя можна дуже коротко сформулювати так: він створив 

підґрунтя для розуміння, а потім і для відкриття генів як матеріальних носіїв спадковості. 

Саме базуючись на роботах Менделя, Т. Морганом було створено хромосомну теорію 

спадковості, яка, у свою чергу, послужила основою для встановлення ролі ДНК як 

речовини спадковості, розкриття генетичного коду і всього подальшого розвитку генетики 

аж до сучасних біотехнологій. Саме менделізм є основою для виведення нових 

високоврожайних сортів культурних рослин, більш продуктивных порід домашньої худоби, 

корисних видів мікроорганізмів, і таким чином для забезпечення людства продовольством. 

Менделізм дав поштовх розвитку медицинської генетики і встановленню генетичного 

ефекту довкілля, що спрямовано на охорону здоров′я людей.  

Ідеї Г. Менделя є підґрунтям для мобілізації на благо людства і збереження для 

наступних поколінь генетичних ресурсів рослин і тварин на нашій планеті. У 1960 р. Ерною 

Беннетт було запропоновано і зараз використовується термін «генетичні ресурси рослин» 

замість вживаного раніше терміну «рослинні ресурси». Цим зроблено наголос на ролі 

спадкової основи у визначенні корисних для людей ознак і властивостей рослин. Термін 

«рослинні ресурси» тепер використовується в основному стосовно рослинної сировини. 

Пізніше, у 1967 р. На першій Технічній конференції ФАО, також за пропозицією Ерни 

Беннетт, було запропоновано термін «генетична ерозія» для позначення звуження 

генетичного різноманіття внаслідок зникнення частини генотипів під впливом природних 

та антропогенних чинників. 

Геніальне відкриття Грегора Менделя, як і його особистість, назавжди стало одним з 

найбільш величних і найцінніших надбань людства, запорукою його розуму і подальшого 

розвитку. 

Р. Л. Богуславський 

 

 

 




