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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA PAISAIA LEHENERATZEA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0025 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Lorezaintza eta paisaia leheneratzea Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Parkeen eta lorategien instalazioa eta paisaiaren leheneratzea Iraupena 180 

Lorezaintzako eta paisaia leheneratzeko lanen programazioa eta 
antolamendua 50 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Parkeen eta lorategien instalazioa 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC007_3 gaitasun-ataleko LB4 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, paisaia leheneratzeko lanei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Paisaia leheneratzeko lanak egitea, dagokion proiektuaren arabera: 

EI1.1 Paisaia leheneratzeko lanen plangintza egiteko prozedurak azaltzea. 
EI1.2 Natura-inguruneko paisaia leheneratzeko jarraitu beharreko prozesua deskribatzea. 
EI1.3 Landatzeko eta ereiteko lanak eta paisaia leheneratzeko behar diren bestelako lanak antolatzeko eta gainbegiratzeko prozesua 
deskribatzea. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako leheneratze-kasu baterako egokiak diren paisaia-teknikak identifikatzea. 
EI1.5 Landatzeko eta ereiteko lanak eta leheneratzeko teknikak gauzatzeko egokiak diren prozedurak ezartzea. 
EI1.6 Paisaia leheneratzeko edo natura-ingurunea landareztatzeko lanen aurrekontua egitea. 
EI1.7 Paisaia leheneratzeko lanak egiteko prozesuak eta paisaia-teknikak ezartzean, ingurunea kontuan hartzea. 
EI1.8 Ingurunean aldaketa garrantzitsuak egitea eragingo duten prozesuei dagokienez, iritziak eta gustuak ondo jasotzea. 

 
Edukiak 
1.  Natura-ingurunea aztertzea. 

- Ezaugarri klimatikoak: Faktore klimatiko nagusiak. Serie klimatiko historikoen azterketa. Neurketa-tresnen maneiua. 
- Ezaugarri edafologikoak: Propietate fisikoak. Propietate kimikoak. 
- Propietate biologikoak. 
- Ezaugarri geomorfologikoak: Lurraren topografia. Malda. Erakusketa. Altitudea. 
- Ezaugarri hidrologikoak: 

• Uraren formak (lur gaineko urak eta lurpeko urak). 
• Arro hidrografikoak. 

- Ezaugarri biotikoak: Landaredia. Fauna 
 

2.  Paisaia leheneratzeko eragiketak 
- Leheneratzeko prozesuaren faseak: 

• Paisaiaren azterketa. 
• Naturalizazioa (leheneratze bisuala). 
• Birfuntzionamendua (leheneratze funtzionala). 

- Paisaiaren leheneratzean aplikatutako teknikoak: 
• Lur-mugimenduak. 
• Drainatzearen hobekuntza. 
• Landare-lurraren ekarpena. 
• Higadura kontrolatzea. 
• Ezponden finkapena. 
• Bideratzeen alboak egonkortzea. 
• Paisaiaren integrazioa. 
• Birpopulaketa. 
• Beste teknika batzuk. 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

- Paisaia leheneratzeko bioingeniaritza: 
• Oinarri biologikoak. 
• Erabilitako landare-espezie nagusiak. 
• Erabilitako teknikak (ereitea, landatzea, hidroereitea eta abar). 

- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak, erremintak eta materialak. 
 

3.  Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea paisaia leheneratzeko lanetan 
- Lanak banatzeko jarraibideak: 

• Egin beharreko jarduera-mota. 
• Langilearen ezaugarriak. 
• Behar den trebakuntza. 

- Arazoak identifikatzea, balioestea eta konpontzea: 
• Lanarekin lotutako arazoak. 
• Langileekin lotutako arazoak. 
• Produkzio-baliabideekin lotutako arazoak. 

- Langileen aholkularitza teknikoa. 
• Egin beharreko jardueraren ezaugarriak. 
• Erabili beharreko produkzio-baliabideak. 
• Ezarritako prebentzio- eta babes-neurriak. 
• Kalitateari eta ingurumen-babesari buruzko arauak, aplika daitezkeenak. 

- Komunikatzeko eta motibatzeko teknikak erabiltzea. 
- Txostenak eta lan-parteak egitea: 

• Lan-orduen, errendimenduaren eta kostuen kontrola. 
• Lanen emaitzen ebaluazioa. 
• Gorabeheren zerrenda. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
• Batxilergoko titulua izatea. 
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
• 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
• Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Lorezaintza eta paisaia leheneratzea. 
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