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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA BASO-ESPEZIEEN EZARPENA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0699 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Basoberritzearen eta zuzenketa hidrologikoaren eta baso-

zuzenketaren kudeaketa. Iraupena 120 

Baso-azpiegitura lanak. 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, 

lorezaintzako eta mendiko lanetan (zeharkakoa) 
Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0728_3 BASOBERRITZEKO ETA ZUZENKETA HIDROLOGIKOKO ETA BASO-ZUZENKETAKO 
ERAGIKETAK KUDEATZEA gaitasun-ataleko LB1 (baso-espezieen ezarpenari dagokionez) eta LB2 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Basoberritzeko proiektu edo plan tekniko baten dokumentazioa aztertzea eta horren araberako lan-egutegi bat egitea. 

EI1.1 Basoberritzeko proiektu edo plan tekniko bat osatzen duten atal desberdinak deskribatzea, horietako bakoitzaren esanahia eta 
beren edukiak azalduz. 
EI1.2 Planoetako informazioa interpretatzea. 
EI1.3 Baldintza-agiria osatzen duten puntuak interpretatzea eta basoberritze-obraren garapenean duen eragina ebaluatzea. 
EI1.4 Basoberritzeko proiektuen Ingurumen Inpaktuari buruzko Azterlanak osatzen dituzten atalak deskribatzea, horien esanahia eta 
lanak egiteko dituzten ondorioak azalduz. 
EI1.5 Ingurumen-inpaktuko deklarazioa lanen plangintzara estrapolatzea. 
EI1.6 Planoak osatzen dituzten elementu desberdinak eta horien sinbologia zerrendatzea. 
EI1.7 Erliebeari, lurzoruari, sarbideei eta berez sortutako landareei buruzko informazioa hartzea, behin lursaila ikusi ondoren. 
EI1.8 Jardun-egutegi bat egitea eta obra aurreikusita dagoen gauzatze-aldiaren barruan egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak eta 
baliabide materialak zehaztea. 
EI1.9 Aurrekontuko kapitulu desberdinak lotzea eta prezio-aldaketaren bat egonez gero hainbat obra-unitate berriro kalkulatzea. 

A2: Basoberritze-proiektu batean aurreikusitako lanen helburuak eta baldintzatzaileak identifikatzea, eta horiek nola egiten antolatzea eta 
gainbegiratzea, lan- eta ingurumen-arriskuen araudia betez. 

EI2.1 Basoberritzeko lan baten fase desberdinak deskribatzea, horien helburuak, teknikak, prozedurak eta horietako bakoitza egiteko 
erabilitako baliabide materialak azalduz. 
EI2.2 Basoberritze baten arrakasta-probabilitateak zehazten dituzten baldintzapen desberdinak azaltzea. 
EI2.3 Baso-espezie nagusiak identifikatzea, basoberritzean dituzten inplikazioak azalduz. 
EI2.4 Zonan berez sortutako landaredi ohikoena osatzen duten espezieak ezagutzea, basoberritze-lanetarako duten garrantzia azalduz. 
EI2.5 Ugalketarako baso-materialaren kalitatea ezartzen duten parametroak definitzea eta hori egiaztatzeko prozedurak azaltzea. 
EI2.6 Basoberritze-lanetan erabiltzen den aparatu, erreminta, material, ekipamendu, makina edo baliabideetako bat aurkeztutakoan, hori 
identifikatzea, dagokion lanarekin lotzea, bere zatiak, piezak edo osagaiak adieraztea eta deskribatzea, eta dagokion mantentzea 
azaltzea. 
EI2.7 Basoberritze-proiektuaren fase bakoitzerako komenigarrienak diren egindako lanaren neurketa-teknikak eta prozedurak hautatzea. 
EI2.8 Basoberritze-lanak egitean dauden lan-arriskuko egoera desberdinak aztertzea, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta obrako 
segurtasun-plana interpretatuz. 
EI2.9 Basoberritze-lanaren fase desberdinetan sor daitezkeen ingurumen-inpaktu negatiboak identifikatzea, horiek minimizatzeko 
eta/edo zuzentzeko sistemak eta teknikak deskribatuz. 
EI2.10 Egindako lanak gainbegiratzea eta beharrezkoa denean irtenbideak proposatzea. 
EI2.11 Indarrean dagoen legeria eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla egiaztatzea. 

 
Edukiak 
1.  Basoberritzeen proiektu eta plan teknikoak. 

o Planoak: 
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• Osagaiak. 
• Sinbologia. 
• Interpretazioa. 

o Proiektuak: 
• Helburuak. 
• Motak. 
• Osatzen dituzten dokumentuak. 
• Funtsezko elementuak. 

o Baldintza-agiria. 
o Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlana: 

• Justifikazioa. 
• Atalak. 
• Esanahia. 
• Gauzatzea. 
• Proiektuaren gaineko ondorioak. 

o Ingurunearen faktoreak: klima, lurzorua eta landaredia.  
o Baso-estazioa. 

2.  Lurra basoberritzeetarako prestatzeko prozedurak. 
o Jardun-planak: 

• Jarduerak. 
• Faseak. 
• Iraupena. 
• Koordinazioa. 

o Baso-espezieak: 
• Sailkapena. 
• Aukeratzeko irizpideak. 

o Berez sortutako landareak: 
• Espezieak. 
• Ezaugarri biologikoak. 
• Babes-motak. 

o Lurzorua prestatzeko sistemak eta teknikak: 
• Sastrakak kentzeak eta dekapatzeak: motak eta teknikak. 
• Prestaketa puntualak: lur-zulaketak, kanpo-geruzak edo laukiak, harrotzeak. 
• Prestaketa linealak: lurpea lantzea, ildo-bizkarrak egitea, ildaskatzea eta terrazak egitea.  
• Prestaketak areetan: lurra lantzea, lurpea lantzea eta ildo-bizkarrak egitea. 

o Lanen sakonera.  
o Motzondoak kentzea. 
o Erabili behar diren makinak eta ekipamenduak. 

3.  Ereintzaren eta landatzearen antolaketa. 
o Landaketa-motak (puruak edo mistoak). 
o Ugalketarako baso-materiala. 
o Kalitate-irizpideak.  
o Ereintza: 

• Metodoak. 
• Sakonera. 
• Haziaren estaldura. 
• Garaia. 
• Dosiak. 

o Landaketa:  
• Landare-mota (sustrai hutsekoa edo edukinontzian). 
• Landarearen adina. 
• Maneiua. 
• Garaia. 
• Teknikak. 
• Metodoak. 
• Landaketa-lerrokadura eta -tartea. 

4.  Baso-espezieen ezarpenaren kudeaketari lotutako oinarrizko araudia. 
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o Baso-espezieen ezarpenari buruzko legeria espezifikoa.  
o Ingurumen-araudia. 
o Erabilitako makina eta ekipamenduen maneiurako segurtasunari buruzko araudia.  
o Lan-arriskuen prebentzioa. 

 
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. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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: Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa              
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