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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA EKOLOGIA ETA PAISAIAREN INTERPRETAZIOA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0733 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ingurumenaren egitura eta dinamika Iraupena 100 

Elementu abiotikoak, biotikoak eta antropikoak 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Dokumentazioa eta ingurumen-informazioaren hedapena 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0804_3 INGURMENARI ETA HAREN BALIOEI BURUZ INFORMATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 
lanbide-burutzapenekin, ekologiaren azterketari eta paisaiaren interpretazioari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ekologiaren oinarrizko printzipioak. 

EI1.1 Ekosistemen egitura eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI1.2 Sistema-teoriaren eta lege termodinamikoen oinarrizko kontzeptuak erlazionatzea. 
EI1.3 Materiaren eta energiaren zikloak aipatzea. 
EI1.4 Populazio-dinamikari buruzko kontzeptuak erlazionatzea. 
EI1.5 Oinarrizko ekosistema-motak bereiztea, maila desberdinetan (tokikoak, eskualdekoak, estatukoak eta mundukoak). 
EI1.6 Natura-, landa- edo hiri-ingurune bati bisita egitean: 

 Formazio geologikoak bereiztea. 
 Lurzoru-motak in situ bereiztea. 
 Klimak tokian bertan nola eragin duen interpretatzea. 
 Tokian dauden baliabide hidriko motak bereiztea. 
 Tokiko flora eta fauna identifikatzea. 
 Habitata eta tokiko flora eta fauna erlazionatzea. 
 Animalien seinaleak eta arrastoak bereiztea. 
 Aldi desberdinetako tokiko aireko argazkiak interpretatzea. 
 Elementu antropikoak bereiztea. 
 Tokiko elementuen arteko erlazioak deskribatzea. 

 
Edukiak 
1. Ekosistemen deskribapena 

o Ekologia eta ekosistema kontzeptuak 
o Ekosistemen egituraren ezaugarriak 

• Espezieen ugaritasunaren eta aberastasun espezifikoaren banaketak 
• Erregulartasunak kolektiboen presentzian 
• Irregulartasunak espezieen eta kolektiboen banaketan (agregazio-indizea, heterogeneotasun-indizeak, ekotonoak eta 

gradiente-analisiak) 
2. Ekosistemetako materia- eta energia-fluxuaren identifikazioa 

o Ekoizpen primarioa 
• Ekoizpen gordina eta garbia 
• Fotosintesia, kimiosintesia eta arnasketa 
• Ekoizpen/biomasa indizea 

o Ekoizpen sekundarioa 
• Balantze-ekuazioa 
• Neurketa-metodoak 

o Erlazio trofikoak  
• Maila trofikoak eta sare trofikoak 
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• Begiztak eta atzeraelikadura 
• Eraginkortasun ekologikoa  

3. Populazioen arteko dinamikaren analisia  
o Laginketaren estatistikak eta oinarri metodologikoak 

• Estrategiak 
• Tresnak 
• Erroldatzeko metodoak 

o Heriotza-tasa eta biziraupena 
o Bizi-zikloa 
o Biziraupen-kurba 
o Populazio baten hazkunde-ereduak 
o Mutualismoa 
o Txoko ekologikoa. 

4. Paisaia interpretatzea 
o Paisaiaren kontzeptua 
o Fenosistema eta kriptosistema 
o Paisaiaren dinamika eta adierazleak 
o Paisaia bisualaren pertzepzioa 

• Paisaiaren elementu bisualak 
• Ikuspena aldarazten duten faktoreak 
• Arro bisuala 
• Kalitate bisuala 
• Hauskortasun eta xurgapen bisuala 

o Paisaia-motak 
• Denboraren, espazioaren, funtzioen, egoeraren araberakoak 
• Naturalak, artifizialak edo eraikiak 

o Paisaia eta ingurumen-psikologia 
• Paisaiaren emoziozko interpretazioa 

o Paisaia-lehentasunak. 
 

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 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa. 
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