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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA SISTEMA HIDROLOGIKOA ETA BASO ZUZENTZEKO LANAK 
Baldintzatua 

Kodea  UF0506 
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 

Eragiketak basoberritzeetan 50 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 LB2 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lanak aztertzea eta lan horiek proiektu edo plan teknikora egokituz egitea. 

EI1.1 Zonaren egoera hidrologikoa hobetuko duten neurriak azaltzea. 
EI1.2 Landare degradatuak leheneratzeko teknika nagusiak azaltzea. 
EI1.3 Landare degradatuak leheneratzeko lanetan gehien erabiltzen diren baso-espezieen ezaugarri nagusiak deskribatzea, espezie 
horiek erabileren arabera taldekatuz. 
EI1.4 Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko eraikuntzen mota eta ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI1.5 Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lanetan esku hartzen duten faktoreak eta baldintzatzaileak azaltzea.  
EI1.6 Ibaiertzeko landarediaren leheneratze-lan baten etapak deskribatzea, horren helburuak adieraziz eta egitean erabilitako teknikak 
eta baliabide materialak azalduz. 
EI1.7 Ibilguen zuzenketan eta erreka-zulo eta lubaki berrien euspenean erabilitako luzetarako eta zeharkako obren eraikuntza-
xehetasunak deskribatzea. 
EI1.8 Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lanetan erabiltzen diren aparatu, erreminta, material, lanabes, ekipamendu, makina 
edo baliabideetako bat aurkeztutakoan, hori identifikatzea, dagokion lanarekin lotzea, bere zatiak adierazi eta deskribatzea, mantentze-
lanak azaltzea eta erabiltzea. 
EI1.9 Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lanak egitean sortzen diren lan-arriskuko egoera ohikoenak lotzea eta horiek nola 
saihestuko diren azaltzea. 
EI1.10 Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lanek sor ditzaketen ingurumen-inpaktu negatiboak identifikatzea, horiek 
minimizatzeko eta/edo zuzentzeko modua deskribatuz. 
EI1.11 Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lanak ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
EI1.12 Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko proiektu batean, beharrezko lanak egitea: 

- Landare-espezieak sartzea ereintzaren edo landaketaren bitartez, sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lan horretan 
erabilitako erremintak, makinak, lanabesak, materialak, ekipamenduak eta baliabideak erabiliz, bakarrik edo talde baten 
barruan. 

- Egur-zerrendak, latesiak, karelak, dikeak eta morruak eraikitzea, bakarrik edo talde baten barruan, sistema hidrologikoa eta 
basoa zuzentzeko lan horretan erabilitako erremintak, makinak, lanabesak, materialak, ekipamenduak eta baliabideak erabiliz. 

- Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurri egokiak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez. 

 
Edukiak 
1. Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lan batean esku hartzen duten elementuak aztertzea. 

o Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeari buruzko baso-legeria. 
o Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko proiektuak: 

• Proiektuaren zatiak. 
• Planoak interpretatzea. 

o Hidrologia eta ziklo hidrologikoa. 
o Arro hidrografikoa eta balantze hidrikoa. 
o Hidrologiako elementuak. 
o Prezipitazioak.  
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o Ebapotranspirazioa.  
o Higadura: motak.  
o Arroen ordenazioa eta zuzenketa. 
o Lurzoruak kontserbatzeko teknikak.  

2. Zuzenketa hidrologikoko eta baso-zuzenketako lanak. 
o Landare degradatuak leheneratzea. 
o Belar-landareen ezarpena:  

• Ereintza. 
• Hidroereintza. 
• Landaketa.  

o Zuhaixka- eta zuhaitz-ezarpena.  
o Luzetarako eta zeharkako hidrotekniak. 
o Konpentsazio-malda.  
o Erriberak leheneratzea.  
o Elur-jausien aurkako prebentzioa eta defentsa. 
o Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeari buruzko ingurumen-araudia. 
o Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lanetan aplikatzekoa den laneko arriskuen prebentzioa. 

 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0505 Eragiketak basoberritzeetan. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Basotzeak eta basoko tratamenduak              
 

 2


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

