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Les selves, les hamburgueses i tu. El flux d’energia en els ecosistemes  

 
Nosaltres, ciutadans del primer, estem acostumats a demanar un “Burguer” o a 
comprar hamburgueses al super. I ben bones que són!! com a mínim,  en principi. 
 
Què vol dir “en principi”? 
En les darreres dècades els europeus, com els nord-americans,  prenem carn en excés  
i  això comporta, com hem vist, greus problemes de salut com la hipercolesterolèmia i 
les malalties cardiovasculars. Tanmateix, aquesta no és la qüestió que ara ens ocupa en 
relació a les hamburgueses sinó una altra.  
 
El que passa és que les vaques de les quals surten les hamburgueses viuen molt lluny 
de nosaltres; per més que no en siguem conscients, els éssers vius dels quals ens 
alimentem tenen quelcom a veure amb els ecosistemes, per més que alguns es trobin 
a molts Kilòmetres d’aquí.  
 
Els humans  actuem com a consumidors en les piràmides ecològiques; en ocasions com 
a consumidors primaris, d’altres com a secundaris i, en ocasions, també com a 
terciaris. Això, junt amb el fet que som una espècie molt nombrosa (7.000 milions 
d’habitants el 2011), fa que el nostre impacte a la biosfera sigui d’enormes dimensions,  
només  pel simple fet d’abastir-nos d’aliments. 
 
Què té a veure tot això amb les hamburgueses? 
Vegem-ho; anem per parts: 
 

1- Del prat a la vaca 
2- L’herba del prat 
3-Nosaltres, l’hamburguesa, la vaca i el prat 
4- On són els prats? La qüestió no és tan innocent com sembla 
5-Es tribut de canviar les selves per prats 
6- Digueu-hi la vostra 
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1- Del Prat a la vaca 

 
Comencem per analitzar el “funcionament” energètic d’una vaca o d’un bou.  
 
Quan aquests animals es destinen a la producció de carn (i no de llet, en el cas de les 
vaques, o a la criança), solen portar-se a l’escorxador quan tenen entre 1 any i 18 
mesos i fan uns 500 Kg perquè a partir d’aquest moment el seu pes augmenta més 
lentament  i no resulta rendible seguir mantenint-los. Cal tenir present que neixen  
amb uns 40 Kg  i que, per tant, guanyen uns 460 Kg en un any.  
 
Aquest bestiar pot criar-se en pastures a l’aire lliure o be estabulat, alimentat amb 
pinso i farratge. En ocasions es combinen els dos sistemes. Nosaltres ens ocuparem del 
primer cas.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació es mostra un diagrama de flux energètic que ens permetrà analitzar –lo 
amb detall; les dades que s’indiquen s’expressen en Kjoules i són valors promig de les 
transferències d’energia que es realitzen en 1 m2 de Prat en el transcurs d’un any. 
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Qüestions: 

 

 

1.1- Coneixent els conceptes de Biomassa, Producció Bruta i  Producció Neta, indiqueu, 
en el cas de la vaca, a quines de les dades indicades anteriorment (ja sigui al diagrama 
o al text explicatiu)  pot associar-se cadascun. 
  
1.2- Coneixent el concepte d’Eficiència Ecològica, calculeu, a partir de les dades del 
diagrama de flux,  la que correspon a aquest animal, respecte a l’herba ingerida i 
respecte a l’herba total disponible. Després expliqueu amb les vostres paraules el 
significat d’aquests càlculs.  
 
1.3- Sabent que les dades del diagrama de flux corresponen a 1m2 de Prat i que en el 
cas de la vaca 1Kj correspon a l’energia emmagatzemada en 91 mg de biomassa, 
calculeu quina superfície de Prat es necessita per a la criança d’un vedell des que neix 
fins que es sacrifica al cap d’un any.  
(Nota: podem simplificar la qüestió ometent el tema de l’alletament i considerant que 
l’augment de pes que experimenta es fa a base d’herba). 
 
 
 

2- L’herba del Prat 

 
Es calcula que, com a promig, 1 m2 de prat de pastura té 1,6 Kg de plantes. Aquestes 
plantes de les que s’alimenten els bous i vaques també tenen un procés de creixement 
i requereixen de l’energia del sol per a fer-ho.  Analitzem, a continuació el seu 
funcionament en termes de flux energètic. 
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Qüestions: 

 

2.1- Completeu la següent il·lustració sobre el flux energètic del Prat a partir de les 
dades anteriors, referint totes les dades a una radiació solar incident de 100 unitats 
energètiques (és a dir,  en %). 
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2.2- Coneixent els conceptes de Producció Bruta i  Producció Neta, indiqueu, en el cas 
de l’herba del prat, a quines de les dades indicades anteriorment (ja sigui al diagrama o 
al text explicatiu)  pot associar-se cadascun. 
  
2.3- Coneixent el concepte d’Eficiència Ecològica, calculeu, a partir de les dades del 
diagrama de flux,  la que correspon a l’herba del Prat, en relació a la radiació solar total 
que incideix per m2 i en relació a la radiació solar apta per a la fotosíntesi. Després, 
expliqueu amb les vostres paraules el significat d’aquests càlculs.  
 
 

3-Nosaltres, l’hamburguesa, la vaca i el Prat 

 
Ara ja podem passar a analitzar el flux d’energia que s’estableix entre el prat, la vaca , 
l’hamburguesa i nosaltres. 
En realitat, a les pastures, a més del bestiar boví, contra el que desitjaria el ramader, hi 
ha multitud d’altres herbívors com ara conills, grills, etc, que competeixen amb el seu 
bestiar per l’herba del prat; també hi ha carnívors i, evidentment, i per fortuna del 
criador, hi ha  descomponedors que descomponen les femtes i altres restes mortes en 
matèria mineral per fertilitzar el sòl i permetre la supervivència de la vegetació de la 
pastura. El següent diagrama mostra el flux d’energia a través d’una cadena tròfica de 
pastures. Els valors d’energia són en kJ m-2 any-1. 

 
 

Els beneficis del productor de carn depenen de l’eficiència de les transferències 
d’energia que estan implicades entre aquests nivells tròfics.  Al ramader li convé que 
l’herba del prat sigui el màxim d’eficient en transformar l’energia solar en  creixement 
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de fulles i que també ho sigui la vaca en transformar l’energia de l’herba en producció 
de carn, per tal de treure el màxim benefici de la seva explotació. 
 

Qüestions: 

3.1- Completeu l’esquema anterior amb el càlcul de la producció bruta de les vaques i 
de la producció bruta dels altres herbívors. 
 
3.2- Representeu una piràmide d’energia (o de producció neta) d’aquest ecosistema, 
on s’hi representin els productors primaris i els productors secundaris o herbívors. 
 
3.3- Calculeu  la producció bruta que els humans realitzen a partir de la carn 
d’hamburguesa, suposant que, dels 56 Kj/m2.any que surten de l’escorxador,  10 Kj no 
arriben a consumir-se per pèrdues en la cadena de transport i comercialització i que, 
dels que es consumeixen,  2,5 són eliminats per les femtes. 
 
3.4- - Calculeu el percentatge de l’energia solar  incident que queda incorporada en la 
carn de vaca que surt de l’escorxador, aprofitable per al consum humà. 
 
3.5- Feu diverses hipòtesis sobre què podria fer un ramader per millorar l’eficiència 
energètica de les herbes de les pastures i per millorar l’eficiència energètica del seu 
bestiar. Justifiqueu  cadascuna de les hipòtesis formulades. 
 
 
 

4- On són els Prats? La qüestió no és tan innocent com sembla 

 
L’actual consum de carn a Europa és molt superior al necessari des del punt de vista de 
la salut. Segons la FAO, al 2007 un ciutadà europeu consumia, com a promig, 85 Kg de 
carn/any, dels quals 21 eren de boví. 
 
I tot aquest subministrament de carn  no s’abasteix a partir de la pròpia producció, ja 
que requereix d’una extensió de pastures o de farratges major de la que es disposa. 
Per això un percentatge elevat s’importa d’altres indrets. No n’hi ha prou amb els Prats 
del Pirineu, o del nord d’Espanya, o de Suïssa… On són aquests prats? Les zones del 
món que tenen un bon rendiment de prats i pastures són aquelles que tenen un clima 
humit i suficientment càlid. Més enllà de les pastures temperades que des de temps 
antics ja s’exploten, les “noves pastures” procedeixen en gran part de la tal·la de selves 
tropicals.  En el cas d’Espanya, un 21 % de la carn que es consumia al 2007 procedia de 
Sudamèrica, principalment de Brasil. 
 
Per tal que us feu una idea de la superfície de pastures que costa el nostre consum de 
carn us  proposem que resoldre aquestes qüestions: 
  

Qüestions: 

 

4.1- A partir de les dades de l’apartat anterior,  calculeu quina superfície de pastures es 
necessita per produir els 20 kg de carn de vedella que, com a promig, consumeix 
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anualment cada habitant europeu (suposeu que 1 g de carn correspon a 11 kJ).  
Calculeu quantes vegades equival a la superfície de casa vostra i feu-ne un breu 
comentari. 
 
4.2- Si cada habitant de Catalunya requereix d’aquesta superfície per produir la carn de 
vedella que consumeix anualment, calculeu quina extensió de terreny es requereix per 
abastir als 7,5 milions d’habitants del país. Després compareu aquesta superfície amb 
la superfície de Catalunya (32000Km2) , en percentatge, i feu-ne un breu comentari. 
 
4.3- Calculeu quantes persones podrien satisfer la seva necessitat calòrica de tot un 
any si aquesta superfície de terreny es destinés al cultiu de patateres en comptes de 
destinar-la a pastura per bestiar boví (*). Considereu que de 1 m2 pot produir una 
biomassa de 5Kg de patateres, dels quals  4 Kg serien de patates i que cada Kg de 
patates equival a 3400 Kj. Considereu també un consum promig de 2200 KCal diàries 
per persona i que 1 KCal = 4,19 Kjoules. 
 
(*) És obvi que les persones no poden alimentar-se exclusivament de patates; tot i així 
es proposa aquest supòsit per tal d’establir una comparació en termes d’aprofitament 
energètic dels recursos naturals destinats a l’alimentació humana) 
 
 

5-El tribut de canviar les selves per Prats 

 
De tot l’anterior se’n desprèn que l’excessiu consum de carn per part de la població, no 
només comporta riscos cardiovasculars pels individus sinó que té un gran impacte 
ecològic. En aquest darrer apartat analitzarem amb més detall l’impacte 
mediambiental de l’esmentat hàbit alimentari i com aquest resulta insostenible a mig i 
llarg termini. 
 
La substitució de boscos tropicals per pastures de ramaderia extensiva té,  
efectivament un gran impacte en l’ecologia del planeta. A continuació s’indiquen 
només algunes de les alteracions que comporta: 

• Un increment important de la concentració de CO2 atmosfèric amb el 
conseqüent increment de l’efecte hivernacle a causa de drástica reducció de la 
taxa de fotosíntesi, donat que la biomassa fotosintetitzadora del Prat és molt 
menor que la d’un bosc tropical. 

• Un increment important de la concentració de CO2 atmosfèric amb el 
conseqüent increment de l’efecte hivernacle a causa dels combustibles fòssil 
emprats en el transport de carn des dels països tropicals fins als països 
consumidors. (Això sense comptar el CO2 que s’emet quan es cremen 
extensions de selves per a convertir-les en pastures). 

• Una gran pèrdua, irrecuperable, de biodiversitat. 

• Una ràpida degradació del sòl tropical amb la conseqüent pèrdua de fertilitat.  
 

Per tal que us feu una mica més a la idea de la magnitud d’aquest impacte us 
proposem que resolguis aquesta qüestió: 
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Qüestió: 

 

5.1- Segons la FAO, entre el 2005 i el 2010, a Amèrica del sud es varen destruir 36 
milions d’hectàrees de boscos tropicals per implantar-hi pastures de ramaderia 
extensiva, destinada principalment a l’exportació de carn vacuna; i a Amèrica Central 
2,4 milions d’hectàrees. Compareu la superfície de selves destruïdes en aquests 5 anys 
a Amèrica amb la superfície de la península ibèrica (583.254 Km2). 
 

  
 

6- Digueu-hi la vostra 

 
Desprès de fer aquest periple per “Les selves, les hamburgueses i tu”, ha arribat l’hora 
que tu hi digueu la vostra: Realment és important pel planeta replantejar-nos el nostre 
consum de carn i en particular l’hàbit de consumir hamburgueses, o tot plegat és una 
exageració? 
 
Escriviu un text argumentatiu, mínim d’un DIN-A4 en el qual us posicioneu sobre 
aquesta qüestió, tot aplicant les dades i coneixements adquirits al llarg d’aquesta 
activitat. No oblideu posar-li un títol adient. 
 
En l’annex s’indiquen diverses webs que poden contextualitzar una mica més aquesta 
problemàtica. 
  
 

 

Annex. Webs relacionades amb el tema: 
 

� http://www.ehowenespanol.com/utilizan-ganaderos-selva-tropical-del-amazonas-
como_137514/ 

� http://www.bce.fin.ec/PMT/CICJ/PAGINAS/MEDIODEFORESTACION.htm  

� http://www.lavanguardia.com/vida/20110310/54125438057/el-bajo-precio-

de-la-comida-rapida-esconde-enormes-costes-sociales-y-

medioambientales.html  

� http://www.pvemichoacan.org/guia_consumo.pdf  

� http://www.tendencias21.net/El-consumo-de-hamburguesas-acelera-la-

deforestacion-de-la-Amazonia_a317.html 

 


