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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
PARKEAN MOLUSKUAK LORTZEKO, EREITEKO ETA HAIEN 
HAZKUNTZAREN BILAKAERA KONTROLATZEKO TEKNIKAK  Baldintzatua 

Kodea  UF0841 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Bi kuskuko moluskuen gizentzea Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Moluskuak hazkuntza-parkean gizentzea Iraupena 170 

Bi kuskuko moluskuen parkeko ekoizpena programatzea 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Azken produktua hazkuntza-parke batean prestatzea 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC284_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Indibiduoak lortzeko sistema hautatzea eta haziaren kalitatea baloratzea, ingurumena babesteko araudiari jarraikiz gizentzeko 
eremuetan zenbatetsitako ekoizpenak lortzeko aurrez finkatutako irizpideak aplikatuz. 

EI1.1 Lortutako haziaren egokitasun-irizpideak deskribatzea protokoloak aplikatuz. 
EI1.2 Hazi-bilketa parkeko baliabideen kudeaketarekin erlazionatzea. 
EI1.3 Substratuak espezieen erreklutamenduan laguntzeko izan behar dituen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.4 Ingurunea erreklutamendu naturalari laguntzeko prestatzeko teknikak identifikatzea. 
EI1.5 Ingurune naturalean bildutako haziak eskatutako kalitatea izan dezan zaindu beharreko garraio-kondizioak eta parametro fisiko-
kimikoak identifikatzea.  
EI1.6 Indibiduoak kondizio egokitan estabulatzeko baliabideak eta instalazioak deskribatzea. 
EI1.7 Gizentzeko hazia hautatzeko eta estabulatzeko kasu praktiko batean: 

- Hazia biltzeko teknika espeziearen arabera hautatzea. 
- Parke baten errendimenduaren arabera zer hazi-kantitate atera daitekeen zenbatestea. 
- Aurreikusitako ekoizpenak lortzeko zer dentsitaterekin erein behar den finkatzea. 
- Hazkuntza-parametroak finkatzea eta erregistratzea. 
- Lehiakideak eta harrapariak detektatzea eta ebaluatzea, saneatze-eragiketa egokiak antolatzeko. 

 
A2: Parkeko hazkuntzen eboluzioa kontrolatzea ekoizpen programatua lortzeko. 

EI2.1 Espezie bakoitzarentzako hazkuntza-sistemak ezagutzea eta estabulazio-sistema hazkuntzaren eboluzioaren arabera hautatzea. 
EI2.2 Ekoizpen-faseetako hazkuntza-dentsitaterik eta ingurumen-kondiziorik onenak identifikatzea. 
EI2.3 Hazkuntza-egituretako epibionteak garbitzeko teknikak deskribatzea  
EI2.4 Hazkuntzako material biologikoaren laginak hartzeko teknikak deskribatzea eta laginketa-egutegi bat finkatzea. 
EI2.5 Sailkatze-, banaketa- eta mehaste-motak edo -sistemak definitzea. 
EI2.6 Laginketen datuak interpretatzea, sailkapenak eta banaketak egiteko une egokia zein den zehazteko. 
EI2.7 Hazkuntza-aldiko hazkundea eta heriotza-tasa kalkulatzea, eboluzioa aurreikusteko. 
EI2.8 Jardueraren ingurumen-inpaktua eta laneko arriskuak minimizatzeko prebentzio-neurriak identifikatzea. 

 
A3: Laginketak antolatzea/egitea parkeetan prozesu patologikoak analizatzeko eta detektatzeko, prebentzio-neurriak eta hazkuntza 
kontrolatzeko neurriak finkatutako protokoloen arabera aplikatuz. 

EI3.1 Gaixotasunekin loturik egon litezkeen sintoma eta egoera anormal nagusiak identifikatzea eta galerak minimizatzen dituzten 
ekintza-neurriak deskribatzea. 
EI3.2 Heriotzaren kausa nagusiak, haien arriskuak eta hazkuntzaren garapenean eragin litzaketen ondorioak zerrendatzea. 
EI3.3 Instalazio, material eta ekipoek behar bezala erabili ahal izateko bete behar dituzten higiene- eta profilaxi-espezifikazioak 
deskribatzea. 
EI3.4 Analizatzeko laginak lortzeko, prestatzeko eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko metodoak deskribatzea. 
EI3.5 Hazkuntzan laginketa egiteko kasu praktiko batean: 

- Laginak hartzea, biotoxinak eta elementu kutsatzaileak analizatzeko. 
- Patologien adierazle izan litezkeen ingurune-aldaketak eta indibiduoen jarrera-aldaketak interpretatzea. 
- Indibiduoen laginak hartzea eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko prestatzea.  

Edukiak: 
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1.  Haz litezkeen molusku-espezie komertzialen biologia.  
- Taxonomia.  
- Anatomia. 
- Fisiologia. 
- Ugalketa-zikloa. 
- Etologia.  
 

2.  Moluskuak parkean hazteko teknikak  
- Hazia lortzeko metodoak: 

����    Haziaren hornikuntza kalkulatzea. 
����    Ekoizpen-/birpopulatze-parkeko erreklutamenduak. 
����    Hazia biltzeko teknikak. 
����    Kolektoreekin postlarbak biltzea. 
����    Haziaren kalitate-irizpideak. 
����    Hazia sailkatzeko sistemak. 
����    Hazia garraiatzeko kondizioak.  

- Hazkuntza-parkearen prestakuntza: 
����    Substratua eta hazkuntza-egiturak prestatzea. 
����    Parkeko hazkuntzei loturiko komunitate bentikoak. 
����    Hazkuntza-parkeko flora eta fauna autoktonoa babestea. 
����    Harrapariak eta lehiakideak kontrolatzeko sistemak. 

- Hazkuntzaren faseak: 
����    Aurrez gizentzea. 
����    Gizentzea. 

- Hazkuntza jasoa. 
- Hondoaren gaineko hazkuntza. 
- Hazkuntzaren jarraipen- eta kontrol-eragketak. 

����    Hazkuntza-parametroak eta -kondizioak. 
����    Hazkuntza jasoetako eta hondoaren gaineko hazkuntzetako laginketa-prozedurak. 
����    Banaketak, sailkapenak eta mehasteak. 
����    Hazkuntza jasoko eta parkeko hazkuntzako garbiketa-metodologiak. 
����    Horrelako eragiketetarako ekipoak eta makinak. 

- Parkeko hazkuntzari aplikatu beharreko legeria. 
 

3.  Hazkuntza-parkeetako patologien prebentzioa eta kontrola 
- Patologia infekziosoaren alderdi orokorrak. 
- Hazkuntzako estresa eta estresa eragiten duten faktoreak: ekologikoak eta manipulazioa. 
- Gaixotasunak transmititzeko moduak. 
- Gaixotasun infekziosoak eta ez-infekziosoak. 
- Parasito-, birus-, bakterio- eta onddo-infestazio nagusiak. 
- Gaixotasunak diagnostikatzeko oinarrizko teknikak. 
- Patologiak prebenitzeko eta mugatzeko estrategiak. 
- Kutsadurak parkeko hazkuntzetan duen eragina:  

����    Kutsatzaile-motak. 
����    Biotoxinek hazkuntzetan duten eragina. 
����    Uren kalitate bakteriologikoa.  

- Moluskuen lagin esanguratsuak jasotzea, biotoxinak eta patologiarekin erlazionatutako arazoak detektatzeko. 
 

4. Parkeko hazkuntzaren ingurumen-inpaktuak eta laneko arriskuen prebentzioa  
- Parkeko hazkuntzaren eta itsas ingurumenaren arteko interakzioa. 
- Ingurumena babestea. Neurri zuzentzaileak. 
- Ingurumen-inpaktuen prebentzio-plana. 
- Lan-arriskuen prebentzio-plana: Norbera babesteko ekipoak. 
 

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. 
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– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 
gainditu izana. 

– 25 urte baino gehiagokoentzako 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. 
 
UF0840 gainditua izan behar du: Bi kuskuko moluskuen parkeko ekoizpena programatzea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Bi kuskuko moluskuen gizentzea.   


