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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA ERAGIKETAK BASOBERRITZEETAN 
Espezifikoa 

Kodea  UF0505 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotzeak eta basoko tratamenduak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Basoberritzea eta sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzea. Iraupena 120 

Sistema hidrologikoa eta baso zuzentzeko lanak 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Baso-bideak irekitzea eta mantentzea 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1121_2 BASOBERRITZEKO ETA SISTEMA HIDROLOGIKOA ETA BASOA ZUZENTZEKO 
ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Basoberritze-lan baten etapak eta ezaugarriak bereiztea, eta kasu praktiko batean, baso-masa bat ezartzea proiektu edo plan 
teknikoaren arabera. 

EI1.1 Basoberritze-lan baten etapak deskribatzea, bakoitzaren helburuak adieraziz eta kasu bakoitzean erabilitako teknikak eta 
baliabide materialak azalduz. 
EI2.2 Basoberritze baten arrakasta-probabilitateak zehazten dituzten baldintzapen desberdinak azaltzea. 
EI1.3 Lurzoru-mota desberdinak eta horien ezaugarriak identifikatzea, ezarri nahi diren espezieekin lotuz. 
EI1.4 Faktore eta baldintza klimatologikoak ezarri beharreko espeziearekin eta basoberritze-lanen plangintzarekin lotzea. 
EI2.3 Baso-espezie nagusiak identifikatzea, basoberritzean dituzten inplikazioak azalduz. 
EI1.6 Baso-sektorean erabilitako ongarri-mota desberdinen ezaugarriak ezagutzea. 
EI1.7 Basoberritze bateko ereintza- edo landaketa-lanetan hazi-lote bat edo haztegiko zuhaitz-landare bat baztertzeko eta ez erabiltzeko 
arrazoiak deskribatzea. 
EI1.8 Basoberritze-lanetan erabiltzen diren aparatu, erreminta, material, lanabes, ekipamendu, makina edo baliabideetako bat 
aurkeztutakoan, hori identifikatzea, dagokion lanarekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak azaltzea eta erabiltzea. 
EI1.9 Basoberritze-lanetan sortzen diren lan-arriskuko egoera ohikoenak lotzea eta horiek nola saihestuko diren azaltzea. 
EI1.10 Basoberritze-lanetan sor daitekeen ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak interpretatzea. 
EI1.11 Basoberritze batean beharrezko lanak egitea: 

- Ezarri beharreko baso-espezieak ezagutzea. 
- Zonan berez sortutako landaredia ohikoena osatzen duten espezieak ezagutzea, basoberritze-lanetarako duten garrantzia 

azalduz. 
- Lehendik dauden landareak desagerraraztea, bakarrik edo talde baten barruan, fase horretan erabilitako erremintak, makinak, 

lanabesak, materialak, ekipamenduak eta baliabideak erabiliz. 
- Lurzorua ereiteko edo landatzeko prestatzea, fase horretan erabilitako erremintak, makinak, lanabesak, materialak, 

ekipamenduak eta baliabideak erabiliz, bakarrik edo talde baten barruan. 
- Basoberritzeko espezieak ereitea edo landatzea, fase horretan erabilitako erremintak, makinak, lanabesak, materialak, 

ekipamenduak eta baliabideak erabiliz, bakarrik edo talde baten barruan. 
- Hutsarteak betetzea eta basoberritze berriak babesteko egiturak instalatzea. 
- Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurri egokiak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez. 
- Basoberritze-lanak ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 

 
Edukiak 
1. Basoberritzerako prestatzea. 

o Basoberritzeari aplikatzekoa zaion baso-legeria.  
o Basoberritze-proiektuak: 

• Ezaugarriak. 
• Helburuak. 
• Atalak. 
• Planoak interpretatzea. 
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o – Ingurunearen faktoreak:  
• Klima: prezipitazioak, tenperatura, haizea, intsolazioa, hezetasun erlatiboa, besteak beste.  
• Lurzorua: profilak, ezaugarriak, motak, testura, egitura, dentsitate erreala eta itxurazkoa, porositatea, emankortasuna, 

besteak beste. 
• Baso-estazioa.  

o Baso-espezieak: 
• Sailkapena. 
• Tenperamentua. 
• Ezaugarriak. 
• Landarearen eskakizunak. 
• Aukeratzeko irizpideak. 

o Lehendik dauden landareak: 
• Espezie babestuak eta babestu gabeak identifikatzea. 
• Jarduteko gunea hautatzea. 
• Kontrolatzeko edo desagerrarazteko teknikak: sastrakaz garbitzea, dekapatzea, erreketa kontrolatuak. 
• Leheneratzeko teknikak. 
• Kontrolean edo desagerraraztean erabilitako makinak eta ekipamenduak.  

o Lurzorua prestatzea: 
• Erabilitako sistemak eta teknikak: Hondoko eta gainazaleko lanak. 
• Erabilitako makinak eta ekipamenduak. 

o Ugalketarako baso-materiala: 
• Kalitate-irizpideak. 
• Aukeratzeko irizpideak. 

2. Landare-ezarpena. 
o Ongarriak eta medeapenak: 

• Ongarritzeko edo medeatzeko premiak.  
• Ezaugarriak.  
• Ongarri-motak. 
• Aukeratzeko sistema.  
• Aplikatzeko teknikak. 

o Ereintza: 
• Metodoak. 
• Dentsitatea. 
• Erabilitako makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak. 

o Landaketa: 
• Teknikak. 
• Landaketa-tarteak. 
• Erabilitako makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak. 

o Polimero hidrofiloak. 
o Lurzatien ixtea eta landareen babesleak. 
o Zurkaiztatzeak:  

• Motak. 
• Ezaugarriak. 
• Lotzeko teknikak. 

o Hutsarteak: 
• Kausak ikertzea. 
• Berritzea.  

o Ureztatze-sistemak: 
• Motak. 
• Aukeratzeko irizpideak. 
• Osagaiak. 
• Instalazioa. 

o Azpi-berritze eta ondoztatzeak.  
o Basoberritze bereziak: 

• Dunetan. 
• Haizeaz babesteko oztopoak. 
• Lur leheneragarriak. 

o Basoberritzeei aplikatzekoa zaien ingurumen-araudia. 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua  

o Basoberritzeetako laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 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: Basotzeak eta basoko tratamenduak              
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