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SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
NATURA-INGURUNEAREN KONTROLA ETA BABESA 
 
KODEA 
SEAG0309 

 
LANBIDE-ARLOA 
Segurtasuna eta ingurumena 
 

LANBIDE-EREMUA 
Ingurumen-kudeaketa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
SEA030_3. Natura-ingurunearen kontrola eta babesa (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Natura-ingurunea kontrolatzea eta zaintzea, indarrean dagoen araudia zainduz. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0083_3: Naturaguneak eta haien erabilera publikoa kontrolatzea eta zaintzea 
-  UC0084_3: Baso-baliabideen eta baliabide mineralen ustiapenak kontrolatzea 
-  UC0085_3: Ehiza- eta arrain-baliabideen ustiapena kontrolatzea 
-  UC0086_3: Baliabide naturalak leheneratu, mantendu, antolatu eta babesteko eragiketak zaintzea eta haietan laguntzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Natura-ingurunearen eta haren baliabideen kontrola eta zaintza 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Natura-, baso- eta nekazaritza-inguruneaz. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
3143.1013 Baso- eta/edo basogintza-teknikaria. 
5993.1010 Baso-agentea edo antzekoa. 
Naturaguneen zaintzailea. 
5993.1029 Ehiza-zaintzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF1261: Naturaguneetako eta landa-
eremuetako erabilera publikoaren 
kontrola 

60 

UF1262: Natura-ingurunea 
kontrolatzeko eta babesteko 
kudeaketa-prozedurak. 

70 
MF0083_3 
Erabilera publikoko jarduerak eta natura-
ingurunearen babesa 

180 

UF1263: Hondakinen eta/edo isurien 
kontrola eta zaintza 50 

MF0084_3 
Baliabide naturalen ustiapenen kontrola eta 
zaintza 

80   

MF0085_3: 
Ehiza- eta arrain-baliabideen ustiapenaren 
kontrola eta zaintza 

70   

UF1264: Basoberritzea eta 
leheneratze hidrologikoa 50 

UF1265: Basogintza eta baso-
izurriteen kontrola 40 

MF0086_3 
Naturaguneen leheneratze, mantentze, 
antolamendu eta defentsaren kontrola eta zaintza 

140 

UF1266: Baso-suteak itzaltzea 50 

MP0265 
Natura-ingurunea kontrolatzeko eta babesteko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

120   

IRAUPENA, GUZTIRA 590 
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II LANBIDE-PROFILA  
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3

1. gaitasun-atala 
NATURAGUNEAK ETA HAIEN ERABILERA PUBLIKOA 

KONTROLATZEA ETA ZAINTZEA 
 

2. gaitasun-atala 
BASO-BALIABIDEEN ETA BALIABIDE MINERALEN 

USTIAPENAK KONTROLATZEA 
 

3. gaitasun-atala 
EHIZA- ETA ARRAIN-BALIABIDEEN USTIAPENA 

KONTROLATZEA 
 

4. gaitasun-atala 

4BALIABIDE NATURALAK LEHENERATU, MANTENDU, 
ANTOLATU ETA BABESTEKO ERAGIKETAK ZAINTZEA ETA 

HAIETAN LAGUNTZEA. 
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KKooddeeaa: UC0083_3 
 
LLaannbbiiddee--bbuurruuttzzaappeennaakk  eettaa  bbuurruuttzzaappeenn--iirriizzppiiddeeaakk::  
LB1: Natura-ingurunea egokitzeko eta prestatzeko erabilera publikoa, ekipamenduak eta lanak kontrolatzea. 

BI1.1 Natura-inguruneko erabilera publikoko jarduerak kontrolatu egiten dira, bisitariek eta erabiltzaileek legedia 
bete dezaten. 
BI1.2 Erabilera publikoko jardueretan, bisitariei eta erabiltzaileei laguntzen zaie, eta natura-ingurunearen 
ezaugarriei buruzko informazioa ematen zaie. 
BI1.3 Natura-inguruneko erabilera publikoko jardueretarako behar diren seinalizazioa, azpiegitura eta 
egokitzapenak ikuskatu egiten dira, indarrean dagoen araudia bete dezaten. 
BI1.4 Ingurunea egokitzeko eta prestatzeko lanen aurretiazko ingurumen-inpaktuaren ebaluazioetan, behar izanez 
gero, txostenak igortzen dira, dagokien teknikariei informazioa emateko, eskatutakoaren arabera. 
BI1.5 Natura-baliabideak publikoki erabiltzeko egokitzapen- eta prestaketa-lanak ikuskatu egiten dira, indarrean 
dagoen araudiaren arabera egiteko. 
BI1.6 Erabilera publikorako eta natura-ingurunea egokitzeko eta prestatzeko eraikuntza-materialak kontrolatu 
egiten dira, indarrean dagoen legediaren arabera erabil daitezen. 
BI1.7 Natura-inguruneko erabilera publikorako administrazio-emakidak eta -baimenak ikuskatu egiten dira, 
ezarritako baldintzen eta arauen arabera jarduteko. 

LB2: Natura-inguruneko muga publikoak eta abelbideak kontrolatzeko eta zaintzeko eragiketak egitea. 
BI2.1 Bisitarien sarreraren eta arrotzen sarreraren araberako eremu publikoaren babeserako behar diren kontrolak 
egiten dira, ezarritako babes-planari jarraikiz. 
BI2.2 Jabari publikoko mendi eta lursailen mugak kontrolatu egiten dira, haietan izaten diren inbasioak edo 
okupazioak detektatzeko, eta kontrol horri buruzko aktak egiten dira, haien osotasun fisikoa eta mugak ziurtatzeko. 
BI2.3 Mendiko edo onura publikoko edo abelbideetako jardueren edo erabileren ingurumen-inpaktuaren 
ebaluazioetan, lagundu egiten da, teknikari eskudunei informazioa emanez. 
BI2.4 Lursail publikoari eta abelbideei eragiten dieten etorkizuneko okupazioen edo lehendik dauden okupazioen 
ikerketa- eta/edo baimen-lanetan lankidetzan aritzen da, leheneratzen eta babesten laguntzeko. 
BI2.5 Natura-ingurunean edo abelbideetan baimentzen diren edo Ingurumen Administrazioak egiten dituen 
ustiapenei eta okupazioei jarraipena egiten zaie, eta gainbegiratu egiten dira, baimendutakoarekiko aldaketarik ez 
egiteko. 
BI2.6 Egin behar den eragiketaren arabera erabiltzen dira beharrezko baliabideak: optikoak, kartografikoak, 
transmisiokoak, orientaziokoak eta garraio-ibilgailuak. 

LB3: Natura-inguruneko animalia- eta landare-espezieak kontrolatzea eta teknikari arduradunei laguntzea, oreka 
ekologikoari eusteko eta haren kontserbazioa eta/edo leheneratzea sustatzeko. 

BI3.1 Biologia-alderdi nagusien eta banaketa geografikoaren arabera identifikatzen dira basoko animalia- eta 
landare-espezieak. 
BI3.2 Populazioen eboluzioaren eta ugalketa eta kontserbazioaren laginketa-tekniketan, teknikari eskudunei 
laguntzen zaie, ezarritakoaren arabera. 
BI3.3 Natura-inguruneko animalia-espezieen segimendu patologikoa egin ondoren (ezarritako prozedurei jarraikiz), 
tratamendu egokiak aplikatzen dira, jasotako argibideen arabera. 
BI3.4 Neurri egokiak aplikatuta harrapatzen dira animaliak bere egoeraren arabera, gerora hiltzeko edo sendatze-
eta leheneratze-zentrora edo laborategira eramateko. 
BI3.5 Katalogatutako espezie autoktonoak mehatxatzen dituzten espezie exotikoak aurkitu eta, hala badagokio, 
ezabatzean, ezarritakoaren arabera laguntzen da. 
BI3.6 Katalogatutako espezieak espoliatu, bildu, baimenik gabe eduki, jendaurrean erakutsi, naturalizatu, salerosi, 
merkaturatu eta abar egiten badira, salatu egiten da, dagokion moduan, eta dagozkion kautelazko neurriak hartzen 
dira espezieak babesteko. 
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BI3.7 Espezimen bizidunak edo hilak edo haien zatiak edo propaguluak dagokien dokumentaziorik gabe edukiz 
gero, kendu egiten dira, eta agintari eskudunen esku jartzen dira. 
BI3.8 Galzorian dauden espezie gisa katalogatutako flora- edo fauna-espezieentzat mehatxu larri, berehalako eta 
zuzenekoa dakarten natura-inguruneko jarduerak eginez gero, geldiarazi egiten dira. 
BI3.9 Sendatze- eta leheneratze-zentroetan, lorategi botanikoetan, itxian hazteko zentroetan eta abarretan, 
ezarritakoaren arabera laguntzen eta informazioa ematen zaio publikoari. 
BI3.10 Ingurumen-hezkuntzako jardueretan eta animalia- eta/edo landare-espezieen kontserbazioari lotutako 
ekitaldietan, parte hartzen da, teknikari eskudunekin batera gai horri buruzko informazioa emanez. 

LB4: Natura-inguruneko hondakinen kudeaketa zaintzea. 
BI4.1 Natura-inguruneko isuri- eta/edo hondakin-, lurzoru-, landare- eta animalia-moten laginak hartzeko, haietako 
bakoitzarentzat ezarritako prozedurei jarraitzen zaie. 
BI4.2 Isurien eta/edo hondakinen, lurzoruen, landareen eta animalien laginak identifikatzen dira, ontzi egokian 
sartzen dira, eta analizatzera bidaltzen dira, ezarritako prozedurari jarraikiz.  
BI4.3 Natura-inguruneko hondakinen kudeaketaren in situ begi-behaketak oinarri hartuta egiten dira txostenak, 
protokolo normalizatuen arabera. 
BI4.4 Hondakinak sortzen dituzten enpresek jarritako ekipo automatikoek behar bezala funtzionatzen dutela 
egiaztatzen da, dagokion araudiaren edo ingurumen-deklarazioaren arabera. 
BI4.5 Natura-ingurunean gertatzen diren ingurumen-gorabeheretan pertsonek edo erakundeek dituzten 
egiletasunaren edo erantzukizunen ikerketan, dagozkion salaketak, atestatuak edo txostenak eginez laguntzen da. 

LB5: Natura-inguruneko ondare paleontologiko eta historikoa babestea. 
BI5.1 Aztarnategi berrietan edo lehendik daudenetan fosilak aurkitzen direnean, haren berri ematen da: kokalekua, 
ezaugarriak, lurzoruaren titulartasuna eta izan litzakeen mehatxuak. 
BI5.2 Fosilak ez dira bildu behar baimenik gabe, ez eta tokiz aldatu, kaltetu edo deuseztatu ere; horretarako, 
dagozkien salaketak egiten dira, eta fosilak edo haien zatiak kendu egiten dira. 
BI5.3 Aztarnategi berrietan edo lehendik daudenetan aztarna historikoak aurkitzen direnean, haren berri ematen 
da: kokalekua, ezaugarriak, lurzoruaren titulartasuna eta izan litzakeen mehatxuak. 
BI5.4 Aztarna historikoak ez dira bildu behar baimenik gabe, ez eta tokiz aldatu, kaltetu edo deuseztatu ere; 
horretarako, dagozkien salaketak egiten dira, eta fosilak edo haien zatiak kendu egiten dira. 
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LLaannbbiiddee--tteessttuuiinngguurruuaa  
Ekoizpen-baliabideak 
Landa-bibliografia Florari eta faunari buruzko gidak. Ekipo optikoak: prismatikoak, kataloxa. Komunikazio-ekipoa: 
portofonoa, irratia, igorgailua. Laginak hartzeko ontziak: Espezieak markatzeko materiala: eraztunak, markagailu 
erradioaktiboak, irrati-transmisoreak. Ibilgailuak. Uniforme bereizgarriak. Seinale adierazleak. Landa-izaerako lan txikiak 
eraikitzeko erabili ohi diren material naturalak. Egindako kartografia. Aireko argazkia. Iparrorratza GPSa. 
Naturaguneetan aplikatu beharreko informazioaren teknologiak, ekipo informatikoak eta softwarea. 

Lanaren emaitzak edo produktuak 
Naturagunea kontrolatzeko datuak Laginak. Jendearentzako arreta. Espazio fisikoaren, floraren eta faunaren zaintza. 
Espazio fisiko naturalaren egoerari buruzko txostenak (kontserbazioa, erosioa, kalteak, intrusismoa, ezkutuko 
harrapaketa), florari eta faunari lotutakoak. Gaikako kartografia egitea. Animalia- eta landare-espezieen laginketa eta 
errolda. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kartografia. Bibliografia eta landa-gidak. Naturaguneen antolamendu-planak. Naturagunea erabiltzeko eta kudeatzeko 
plan gidariak. Nazioarteko, estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko legeria. Espazio fisikoaren ardura duten goi-
mailako erakundeek egindako argibideak. Floraren eta faunaren egoerari buruzko eta isuriei eta hondakinei buruzko 
txostenak eta egoera-orriak. 
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BBAASSOO--BBAALLIIAABBIIDDEEEENN  EETTAA  BBAALLIIAABBIIDDEE  MMIINNEERRAALLEENN  UUSSTTIIAAPPEENNAAKK  
KKOONNTTRROOLLAATTZZEEAA  

 
KKo

2 
oddeeaa:: UC0084_3 

LLaannbbiiddee--bbuurruuttzzaappeennaakk  eettaa  bbuurruuttzzaappeenn--iirriizzppiiddeeaakk:: 
LB1: Egurraren ustiapen-faseetan sartzen diren eragiketak gainbegiratzea eta haietan laguntzea, baso-lursailen 
kontserbazioa zainduz. 

BI1.1 Egurra ustiatzeko eskaeretan, eskatutakoaren bideragarritasunean, beharrean, arriskuetan eta justifikazioan 
eragiten duten txostenak igortzen dira, ustiapen-planen eta indarrean dagoen araudiaren arabera. 
BI1.2 Natura-ingurunean egiten diren jarduera eta ustiapenetan, egin beharreko mozketen aurretiko aktak eta 
azken aktak egiten dira, bai eta haien adierazpen-aktak eta motzondo-kontaketak ere, ustiapenen 
errematatzaileen eta esleipendunen aurrean. 
BI1.3 Mendi publikoetako egurraren ustiapen-prozesuetan, enkanteak egiten dira. 
BI1.4 Basoa ustiatu eta egurra moztu, bildu, kargatu eta garraiatzeko faseetan, ustiapena egiten duten enpresek 
egindako eragiketak gainbegiratzen dira, eta geldiarazi eta salatu egiten dira baso-baliabideen kontserbazioa 
arriskuan jartzen duten erabilera eta jarduera baimendu gabeak. 

LB2: Erretxina, kortxoa, basoko fruituak, larreak, landare usaintsuak eta sendabelarrak ustiatzeko eragiketak eta beste 
zenbait ustiapen antolamendu-planen arabera gainbegiratzea eta haietan laguntzea. 

BI2.1 Erretxina, kortxoa, basoko fruituak, larreak eta belar usaintsuak eta sendabelarrak ustiatzeko eskaeretan, 
eskatutakoaren bideragarritasunean, beharrean, arriskuetan eta justifikazioan eragiten duten txostenak igortzen 
dira, ustiapen-planen eta indarrean dagoen araudiaren arabera. 
BI2.2 Natura-ingurunean egiten diren jardueretan eta ustiapenetan, aurretiko aktak eta azken aktak egiten dira, 
ustiapenen errematatzaileen eta esleipendunen aurrean. 
BI2.3 Mendi publikoetako ustiapen-enkanteetan, Basogintzako Administrazioaren ordezkari gisa joaten da. 
BI2.4 Kortxoa, basoko fruituak, larreak, landare usaintsuak eta sendabelarrak ustiatzeko fase guztietan, ustiapena 
egiten duten enpresek egindako eragiketak gainbegiratzen dira, eta geldiarazi eta salatu egiten dira natura-
baliabideen kontserbazioa arriskuan jartzen duten erabilera eta jarduera baimendu gabeak. 
BI2.5 Erlezaintzako jarduerarekin lortutako instalazioak eta eragiketak kontrolatzeko, ezarritako teknikak eta 
prozedurak hartzen dira kontuan, bai eta indarrean dagoen legeria ere. 

LB3: Natura-inguruneko mineralen, meategien eta harrobien ustiapenak kontrolatzea eta zaintzea. 
BI3.1 Natura-inguruneko mineralak erauzteko emakiden eskaeretan, teknikari eskudunei laguntzen zaie 
ingurumen-inpaktuaren azterketak egiteko. 
BI3.2 Mineralen erauzketaren arloko administrazio-emakidak gainbegiratzen dira indarrean dagoen araudia 
betetzeko. 
BI3.3 Mineralen ustiapena gainbegiratzen da, indarrean dauden baldintza eta araudira egokitzeko. 

 
LLaannbbiiddee--tteessttuuiinngguurruuaa  
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurgailuak: zinta metrikoa, forzipula, azal-kalibratzailea, Pressler barautsa, klisimetroa, klinometroa, hipsometroa. 
Orientazio, lur-neurketa eta topografiako tresneria: eskuko iparrorratza, alidadak, lur-neurketetako eskuaira, prisma 
optikoak, neurketa-zintak, sakelako estereoskopioa, GPSa. Prismatikoak, igorlgailuak, «hyde»ak, armak, planoak, aireko 
fotogramak, estereoskopioak. Naturaguneetan aplikatu beharreko informazioaren teknologiak, ekipo informatikoak eta 
softwarea. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Naturagunea kontrolatzeko datuak Laginak. Jendearentzako arreta. Espazio fisikoaren, floraren eta faunaren zaintza. 
Espazio fisiko naturalaren egoerari buruzko txostenak (kontserbazioa, erosioa, kalteak, intrusismoa, ezkutuko 
harrapaketa), florari eta faunari lotutakoak. Gaikako kartografia egitea. Animalia- eta landare-espezieen laginketa eta 
errolda. 

 
 
 



 
 

Natura-ingurunearen kontrola eta babesa 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lanen planifikazioa. Baso-produktuak lortzeko metodoei eta prozesuei buruzko informazio teknikoa. Eragiketetarako 
errendimendu-tarifak Baso-lanetako segurtasun- eta higiene-arauak. Baso-produktuen kubikazio- eta balorazio-taulak. 
Natura-baliabideen (egurra, fruituak, kortxoa) ustiapenarekin lotutako jarduerei buruz indarrean dagoen legeria. 
Kartografia eta aireko argazkigintza. 
 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
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EEHHIIZZAA--  EETTAA  AARRRRAAIINN--BBAALLIIAABBIIDDEEEENN  UUSSTTIIAAPPEENNAA  KKOONNTTRROOLLAATTZZEEAA  
 

KKo
3 

oddeeaa:: UC0085_3 
 
LLaannbbiiddee--bbuurruuttzzaappeennaakk  eettaa  bbuurruuttzzaappeenn--iirriizzppiiddeeaakk:: 
LB1: Aske dauden espezie zinegetikoak eta haien habitata kontrolatzea eta babestea. 

BI1.1 Biologia-alderdi nagusien eta banaketa geografikoaren arabera identifikatzen dira espezie zinegetikoak. 
BI1.2 Indibiduo hilen hondarrak, aztarnak eta arrastoak identifikatu, jaso eta egokitzen dira, hala badagokie. 
BI1.3 Espezie zinegetikoak eta ehizarako kaltegarriak diren espezieak harrapatu egiten dira gerora erroldatzeko 
eta/edo kontrolatzeko, ezarritako metodoen arabera eta indarrean dagoen araudia errespetatuz. 
BI1.4 Espezie zinegetikoak zaintzeko eta babesteko lanak egiteko, gaixotasun eta epizootia ohikoenak detektatzen 
dira, hala badagokio; dagokien txostena igortzen zaie osasun-teknikariei, eta, hala badagokio, neurri profilaktiko 
eta terapeutikoak aplikatzen laguntzen da. 
BI1.5 Espezie zinegetikoen habitata hobetzeko programatutako lanak (hesiak, ereintzak, janontziak, edontziak, 
babeslekuak, zuhaixka- eta zuhaitz-erako landaredia hobetzea) ezarritako planaren arabera egiten dira. 
BI1.6 Espazio zinegetikoetako ehiza larri eta xeheko espezieen birpopulaketetan, lagundu egiten da, eta, ondoren, 
populazio horien segimendua eta kontrola egiten dira. 
BI1.7 Ehiza-trofeoak (eskukoa eta landakoa) baloratzeko, baremo ofizialak hartzen dira kontuan. 
BI1.8 Eremuko edo esparruko ehizako eta kudeaketa zinegetikoko jarduerak zaindu egiten dira, indarrean dagoen 
legedia betetzeko, eta hari dagozkion txostenak eta salaketak egiten dira. 
BI1.9 Legeak babesten ez dituen ehizakiak eta bitartekoak kendu egiten dira, eta salatu. 
BI1.10 Landetxe zinegetikoak ikuskatu egiten dira, indarrean dagoen araudia legedia bete dezaten. 

LB2: Aske dauden ur kontinentaletako espezieen zaintza- kontrol-, segimendu- eta babes-lanak egitea eta eremu 
akuikolak hobetzeari lotutako lanak gainbegiratzea. 

BI2.1 Ur kontinentaletako espezieen oinarrizko biologia- eta ekologia alderdiak eta haien banaketa-eremua behar 
bezala identifikatzen dira. 
BI2.2 Tresnak, arrain-modalitateak, ibai-zatiak, arrain-jarduerak, harrapaketak eta ibai-ekosistemei egindako 
erasoak indarrean dagoen araudiaren arabera zaintzen dira. 
BI2.3 Lan-argibideei jarraikiz hartzen dira landa-datuak, ur kontinentaletako populazioen segimendua egiteko. 
BI2.4 Ur kontinentaletako espezieen birpopulaketa artifizialeko lanetan, jasotako prozedura eta argibideei jarraituz 
laguntzen da. 
BI2.5 Populazioak aztertzeko, espezie lehiakideak edo kaltegarriak (exotikoak) ezabatzeko eta kastak 
deuseztatzeko arrain ugaltzaileen harrapaketak, haiek markatzeko teknikak eta haien segimendua eta garraioa 
lan-argibideei jarraituz egiten dira. 
BI2.6 Arrantza legez kanpo egiten bada, salatu egiten da, eta lortutako animaliak kendu egiten dira. 
BI2.7 Urertzeko eta uretako landaredia babesleku edo elikatzeko leku gisa erabil daitezen landatzeko eta/edo 
kontserbatzeko lanak ezarritako planen arabera gainbegiratzen dira. 

 

 
 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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LLaannbbiiddee--tteessttuuiinngguurruuaa  
Ekoizpen-baliabideak 
Landa-bibliografia Faunari buruzko gidak. Ekipo optikoak: prismatikoak, kataloxa. Komunikazio-ekipoa: portofonoa, 
irratia, igorgailuak. Espezieak markatzeko materiala: eraztunak, markagailu erradioaktiboak, irrati-transmisoreak. 
Hondarrak, aztarnak eta laginak jasotzeko ekipoa. Harrapaketa-ekipoak. Uniforme bereizgarriak. Seinale adierazleak. 
Egindako kartografia. Iparrorratza. GPSa. Ibilgailuak. Naturaguneetan aplikatu beharreko informazioaren teknologiak, 
ekipo informatikoak eta softwarea. 

Lanaren emaitzak edo produktuak 
Ehiza- eta arrantza-espezieak kontrolatzeko datuak. Laginak. Faunaren egoerari buruzko txostenak 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kartografia. Bibliografia eta landa-gidak. Natura-baliabideak antolatzeko planak Naturagunea erabiltzeko eta kudeatzeko 
plan gidariak. Nazioarteko, estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko legeria. Goi-mailako erakundeek egindako 
argibideak. Faunaren egoerari buruzko txostenak 
 
 
 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
BBAALLIIAABBIIDDEE  NNAATTUURRAALLAAKK  LLEEHHEENNEERRAATTUU,,  MMAANNTTEENNDDUU,,  AANNTTOOLLAATTUU  EETTAA  
BBAABBEESSTTEEKKOO  EERRAAGGIIKKEETTAAKK  ZZAAIINNTTZZEEAA  EETTAA  HHAAIIEETTAANN  LLAAGGUUNNTTZZEEAA..  

 
4 

KKooddeeaa:: UC0086_3 
 
LLaannbbiiddee--bbuurruuttzzaappeennaakk  eettaa  bbuurruuttzzaappeenn--iirriizzppiiddeeaakk:: 
LB1: Basoen leheneratzeko eta basoen leheneratze hidrologikoko lanak antolamendu- eta leheneratze-planen arabera 
gainbegiratzea. 

BI1.1 Birpopulazio- eta basoberritze-lanetan, lege-bideragarritasunari, bideragarritasun teknikoari eta haiek izan 
litzaketen inpaktuei buruzko txostenak egiten dira. 
BI1.2 Lurzorua prestatzeko lanak zaindu egiten dira, planifikatutakoaren arabera egin daitezen. 
BI1.3 Landarea leheneratzeko, basoa eta sistema hidrologikoa zuzentzeko eta lursail ezegonkorrak eta 
ezpondadunak babesteko lanetan, eragiketak zaintzen dira, ezarritako programa betetzeko. 
BI1.4 Lehendik egindako birpopulaketetan, hutsarteen azterketak eta kalteen kasuei buruzko ikerketak egiten dira, 
eta haien berri ematen zaie titularrari edo lanaren zuzendariari. 
BI1.5 Lehendik egindako birpopulaketetan, onartzen diren eta debekatuta dauden erabilerak kontrolatzen dira. 

LB2: Baso-masak antolatzeko inbentario-lanetan laguntzea 
BI2.1 Baso-inbentarioetarako datuak hartzeko laguntza-lanak egiteko (dasometria eta topografia), jasotako 
argibideei jarraitzen zaie. 
BI2.2 Baso-masak inbentarioan sartzeko eta antolatzeko adierazpenean, ezarritakoaren arabera laguntzen da. 

LB3: Baso-masen baso-tratamenduetako lanak zaintzea eta haietan laguntzea, ingurunea eta indarrean dagoen legedia 
errespetatuz. 

BI3.1 Baso-masei aplikatu beharreko lan kulturalak zaintzen dira, ezarritakoa betetzeko eta inguruarekin 
bateratzeko. 
BI3.2 Landare-estaldura lehiakidea ezabatzeko tratamenduetan sastrakak eta belar-errezela suntsitzeko makinek 
eta tresnek egiten dituzten lanak gainbegiratu egiten dira, planifikatutakoaren arabera egiteko. 
BI3.3 Baso-masen zaintzako lan espezifikoen makinak eta tresnak zaintzen dira (lurzoruaren lanketa, ongarriketa, 
desugerketa, sasi-garbiketa, kimaketa, garbiketa eta soilketarako lanetakoak), aurreikusitako planetan ezarritakoa 
betetzeko. 

 
 
 



 
 

Natura-ingurunearen kontrola eta babesa 
 

LB4: Natura-inguruneko izurriteak eta landare-gaixotasunak kontrolatzeko behar diren eragiketetan laguntzea. 
BI4.1 Izurriteak, gaixotasunak eta baso-masei eragiten dieten jatorri biologiko edo mekanikoko bestelako kalteak 
detektatu eta identifikatu egiten dira, eta haiei buruzko txosten bat egiten da. 
BI4.2 Plaga-atarien eta fauna erabilgarriaren kontaketak edo kalkuluak kontrol-puntu bakoitzean egiten dira. 
BI4.3 Kalkuluak unean bertan egiten dira eta laginak unean bertan hartzen dira tresna egokiekin, izurrite, parasito 
edo harrapari bakoitzaren ziklo biologikoa kontuan hartuta. 
BI4.4 Ekipo pertsonalak, aplikatzeko bitartekoak, zona txikietako tratamendu lokalizatuetarako produktuak eta 
dosiak eta eremu handietako aireko tratamenduak gainbegiratu egiten dira ezarritako neurriak bete ditzaten 
izurritearen edo tratatu beharreko gaixotasunaren ezaugarrien arabera, natura-ingurunean ahalik eta gutxien 
eragiteko. 
BI4.5 Izurriteen eta baso-gaixotasunen landa-fitxak/krokisak aurrez ezarritako programaren arabera betetzen dira. 

LB5: Baso-suteak prebenitzeko, itzaltzeko eta su hartutako zonak leheneratzeko lanak zaintzea eta haietan laguntzea, 
aurreikusitako planaren arabera. 

BI5.1 Sute txikiak eta/edo arrisku-egoerak detektatzeko natura-ingurunea zaintzean, aurreikusitakoaren arabera 
jarduten da. 
BI5.2 Natura-ingurunean egiten den edozein jardueretan edo emakidan, txostenak egiten laguntzen da, salaketa- 
eta/edo atestatu-aktak kontrolatzen dira, eta, hala badagokio, akta horiek egiten dira, baso-suteak sortzeko 
arriskuak badaude. 
BI5.3 Suteak prebenitzeko jardueretan, txostenak egiten dira, haien baimena kontrolatzen da, eta segurtasun-
baldintzak betez gauzatzen direla kontrolatzen da. 
BI5.4 Nekazaritza-jardueretan eta txangoetan sua modu seguruan erabiltzeari buruz sentsibilizatzeko eta 
informatzeko kanpainetan aktiboko parte hartzen da. 
BI5.5 Sute baten aurrean, araudian aurreikusitakoaren arabera jarduten da. 
BI5.6 Sute txiki baten aurrean, borroka-metodorik eraginkorrenak ondo aplikatzen dira, eta hura itzaltzen esku 
hartzen duten beste talde eta baliabide batzuekin koordinatuta jarduten da.  
BI5.7 Sutea itzaltzearekin lotutako gertakariei, kalteei eta estatistikei buruzko parteak eta egoera-orriak betetzen 
dira, kausa eta salaketak ikertzeko eta laguntza, diru-laguntza eta abarrerako. 
BI5.8 Su hartutako lursailak zaindu egiten dira aurrez mugatutako edo debekatutako erabilerak edo jarduerak 
eragozteko, su hartutako eremuko landarediaren bilakaeraren jarraipena egiten da, su hartutako eremuetako 
bisitetan teknikariei laguntzen zaie egin beharreko jarduerak planifikatzeko, eta egiten diren baso- edo 
leheneratze-lanak gainbegiratzen dira, aplikatu beharreko araudian ezarritakoaren arabera. 
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LLaannbbiiddee--tteessttuuiinngguurruuaa  
Ekoizpen-baliabideak 
Sastraka eta belar-errezela tratatzeko makinak: angledozerra, lur-erauzketarako areak, sasi-garbitzeko makina 
mekanikoak, birringailuak, sasi-garbitzeko makina motordunak, kalabozoak, tantakako zuziak. Lurra prestatzeko 
bitarteko mekanikoak eta lanabesak: «Angletiltdozer»a, goldeak, zorupeko goldeak, lurra zulatzeko makinak, aitzurrak. 
Landatzeko makinak eta bitartekoak: landatzeko makina mekanikoak, atzerakako hondeamakinak, bi hortzeko goldeak, 
lurra zulatzeko makinak, landatzeko aitzurrak, «pottiputkia» (landatzeko tutua). Neurgailu dasometrikoak: fortzipulak, 
azal-kalibragailuak, pressler ginbaleta, hipsometroak. Lur-neurketa eta topografiako tresnak: neurketa-zintak, prisma 
optikoak, pinula-alidadak, klisimetroak, klinometroak, eskuko iparrorratza. Lur-neurtzailearen eskuairak eta kateak. 
Planoan neurketak egiteko tresnak: Eskalimetroak, kurbimetroak, planimetroak. Lurra lantzeko makinak eta tresnak: 
aitzurrak, are arinak, tartekoak eta astunak; kultibadoreak, golde belarridunak eta lur-erauzketarako goldeak, traktore 
gurpildunak eta beldardunak, ongarritzeko makinak. Hegalak tratatzeko makinak eta ekipoak: kalabozoak, sasi-
garbitzeko makinak, guraizeak, aizkorak, inausteko zerrak, inausgailu hidraulikoak eta pneumatikoak, motozerrak, 
arboletara igotzeko ekipoak. Suteen aurkako ekipoak, erremintak eta materialak: su-jotzekoak, aizkorak, aitzurrak, palak, 
sasi-garbitzeko makina motordunak, motozerrak, suteen aurkako ibilgailuak, motoponpak, ura botatzeko motxilak, 
prismatikoak, komunikatzeko ekipoak. Norbera babesteko eta lehen laguntzako ekipoak. Izurriteak eta gaixotasunak 
detektatzeko eta kontrolatzeko ekipoak. 
Tratamendu fitosanitarioko ekipoak. Landatzeko eta/ereiteko landare-materiala. Landare-babesleak. 
Produktu fitosanitarioak eta basoko parasitoen aurkako borroka biologikorako produktuak. Inusketa-zauriak babesteko 
mastika. Olioak eta erregaiak Mantentze lanetarako eta konponketa txikietarako erremintak. Ongarriak, intsektizidak, 
fungizidak. Eraikuntzako material batzuk. 

 
 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanaren emaitzak edo produktuak 
Baso-eremuen basoberritzea eta birpopulaketa. Baso-baliabideak inbentarioan sartzeko eta antolatzeko datuak ematea. 
Baso-suteen aurkako prebentzioa, zainketa eta defentsa. Basoen, sistema hidrologikoen eta lursail ezegonkorren 
zuzenketa. Izurriteen eta gaixotasunen aurka babestutako eta ingurumenerako arriskurik gabeko baso-masak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lanen planifikazioa. Baso-masen basoberritzean, baso-lanetan eta defentsa-lanetan erabilitako prozesu eta metodoei 
buruzko informazio teknikoa. Laginketa-irizpideak eta baso-produktuen kubikazio- eta balorazio-taulak. Basoberritzeari, 
baso-tratamenduei eta suteen aurkako borrokari buruz indarrean dagoen legedia. Kartografia eta aireko argazkigintza. 
Produktu fitosanitarioen erabilerari, erabilera-mugei eta hondakin-maila onargarriei buruzko araudia. Landa-fitxak. 
Produktu fitosanitarioen eskuliburua, haien materia aktiboak eta toxikotasuna dituena. Pestizidak fabrikatzeko, 
merkaturatzeko eta erabiltzeko araudi teknikoa eta sanitarioa. 

 
 
 

16 

 
 
 

 



 
 

Natura-ingurunearen kontrola eta babesa 
 

 
 
 

 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

2
1

3
4
5

1. prestakuntza-modulua:  
ERABILERA PUBLIKOKO JARDUERAK ETA NATURA-INGURUNEAREN 

BABESA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BALIABIDE NATURALEN USTIAPENEN KONTROLA ETA ZAINTZA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

EHIZA- ETA ARRAIN-BALIABIDEEN USTIAPENAREN KONTROLA ETA 
ZAINTZA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

NATURAGUNEEN LEHENERATZE, MANTENTZE, ANTOLAMENDU ETA 
BABESAREN KONTROLA ETA ZAINTZA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

NATURA-INGURUNEA KONTROLATZEKO ETA BABESTEKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
ERABILERA PUBLIKOKO JARDUERAK ETA NATURA-INGURUNEAREN 
BABESA 
 
Kodea: MF0083_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0083_3 Naturaguneak eta haien erabilera publikoa kontrolatzea eta 
zaintzea. 
 
Iraupena: 180 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
NATURAGUNEETAKO ETA LANDA-EREMUETAKO ERABILERA PUBLIKOAREN 
KONTROLA 
 
Kodea: UF1261 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Natura-inguruneko aisialdi- eta hezkuntza-jardueren segimendua egitea. 

EI1.1 Baimendutako aisialdi-jarduerak zein diren ezagutzea. 
EI1.2 Ingurumen-heziketako eta ondare-interpretazioko oinarrizko jarduerak egitea. 
EI1.3 Natura-inguruneko aisialdi-jardueren segimenduak eta kontrolak egitea. 
EI1.4 Natura-ingurunean egindako aisialdi-jarduerek sortutako eraginak identifikatzea eta haien berri ematea. 
EI1.5 Natura-ingurunean aisialdi-jarduerak egiteko zer baimen dauden egiaztatzea. 
EI1.6 Natura-ingurune bateko aisialdi-gune baten egoerari buruzko txosten bat egitean: 

- Aisialdi- eta hezkuntza-azpiegituren eta ekipamenduen egoera eta erabilera ezagutzea. 
- Txosteneko atal bakoitza argi adieraztea. 
- Jasotako informazioaren oinarri den laguntza-materiala eranstea. 
- Egiten ari diren erabilera publikoko lanak, azpiegiturak eta ekipamenduak gainbegiratzea. 

A2: Ingurunean aisialdirako dauden zerbitzuak, ibilbideak eta eraikinak identifikatzea. 
EI2.1 Natura-ingurunerako egokienak diren eraikuntza-materialak zehaztea. 
EI2.2 Aisialdi- eta hezkuntza-erabilerarako natura-inguruneko azpiegituren eraikuntza eta erabilera arautzen duen 
araudia erabiltzea. 
EI2.3 Natura-ingurunean aisialdi- eta hezkuntza-erabilerarako dauden ekipamendu-motak ezagutzea. 
EI2.4 Bide- eta ibilbide-sareak gainbegiratzea eta zabaltzea. 

A3: Informazio- eta orientazio-teknikak erabiltzea naturaguneetako bisitariekin. 
EI3.1 Hitzezko, hitzik gabeko eta idatzizko komunikazioko teknikak erabiltzea bisitariekin, unean dauden zonei buruz 
informatzeko. 
IE3.2 Komunikatzeko trebetasunak aplikatzea, bisitarien ezaugarrietara egokituz. 
EI3.3 Kontrolak egitea, bisitari-talde txikiak gidatzea, eta, behar izanez gero, aholkuak ematea. 
EI3.4 Ezarritakoaren arabera jardutea kontsulten, erreklamazioen eta bestelakoen kasuetan. 
EI3.5 Bisitari-talde bat orientatzeko eta informatzeko kasu praktiko batean: 

- Bisitarien eskaerei, zalantzei, kexei eta bestelakoei erantzutea, komunikazio-teknikak aplikatuz. 
- Taldearen ezaugarriak identifikatzea: 
- Emandako informazioa jasotzen dela eta ondo interpretatzen dela ziurtatzea. 
- Ingurunearen alderdirik garrantzitsuenei buruz informatzea, noranzko biko komunikazioa sustatuz. 18 
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A4: Istripurik gertatuz gero, lehen laguntzako neurriak aplikatuz. 
EI4.1 Lesio-sintomak eta -zeinuak ezagutzea. 
EI4.2 Istripu-kasuetan jarduteko behar diren tresnak bereiztea. 
EI4.3 Osasun-laguntzak aplikatzeko zehaztasunez jardutea. 
EI4.4 Aisialdi-zona bateko istripu-kasu praktiko batean: 

- Sortutako lesio-mota identifikatzea (ebakia, erredura, etab.). 
- Asistentziarako behar diren materialak adieraztea. 
- Ebakuazio baterako neurriak, baliabideak eta bideak identifikatzea. 
- Behar diren lehen osasun-laguntzak aplikatzea, laguntza jaso duenaren asistentzia eta segurtasuna 

ziurtatuz. 
 
Edukiak: 
1. Erabilera publikoko jardueren segimendua eta kontrola. 

- Aisialdi-erabileraren kontzeptua. Jarduerak. Esku hartzen duten profesionalak eta hartzaileak. 
- Bisitariek eragindako inpaktuak: motak eta ondorioak. 
- Naturagune baten karga-gaitasuna bisitari-olde baten aurrean. 
- Ingurumen-heziketa eta ondarearen interpretazioa. 
- Natura-inguruneko aisialdi-jarduerak arautzea. 

• Natura-ingurunearen aisialdi-erabileraren sektorekako plangintza. 
• Enpresa eta partikularrentzako baimenak. 

- Natura-inguruneko aisialdi-jardueren segimendua. 
- Gune babestuetara edo balio ekologikoa duten guneetara joaten den jende-kopurua kontrolatzea. 

• Jardueren zainketa. 
• Inpaktuak baloratzea eta haiei buruzko informazioa ematea. 

2. Natura-ingurunean erabiltzen diren azpiegituren eta ekipamenduen identifikazioa. 
- Natura-inguruneko aisialdi-erabilerarako azpiegiturak. 
- Azpiegitura-motak: natura-gelak, kanpamentuak, aisialdirako zonak eta abar. 
- Obra zibila: eraikuntza-motak eta erabiltzen diren materialak. 
- Azpiegiturak eraikitzeko baimenak. 
- Naturaguneen erabilera publikoa arautzeko araudia. 
- Ekipamenduak. Definizioa. Ezaugarriak. Motak. 
- Erabilera publikorako bideen eta ekipamenduen seinaleztapena. 

• Ereduak. 
• Funtzioak. 
• Araudia. 

- Bide gidatuak eta autogidatuak. 
• Haien zailtasunaren arabera. 
• Haien luzeraren arabera. 
• Haiei lotutako ingurumen-heziketako baliabideen arabera. 

- Homologatutako bideen sarea. 
3. Komunikazio-teknikak ezagutzea. 

- Eragileek komunikatzaile gisa duten papera. 
- Komunikazioko elementuak. 
- Komunikatzailearen jarrerak eta trebetasunak. 
- Komunikazioko bitarteko materialak. 
- Komunikazio-trebetasunak. 
- Bisitariak informatzea eta haiei arreta ematea. 

• Taldeak kontrolatzea eta gidatzea. 
• Taldeei aholkuak ematea. 

4. Lehen laguntzako tekniken aplikazioa 
- Natura-inguruneko istripu-motak: eroriak, ebakiak, erredurak eta izozketak, besteak beste. 
- Lehen laguntzak: kontzeptua eta ezaugarriak. 
- Istripu-kasuetan jarduteko prozedura: 

• hausturak, bihurrituak eta luxazioak, besteak beste. 
19 • Erredurak. 
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• Izozketak. 
• Bero-kolpeak, zorabioak, konortea galtzea. 

- Osasun laguntzarako materialak: hesgailuak, aposituak eta desinfektatzaileak, besteak beste. 
1.2. prestakuntza-atala 
NATURA-INGURUNEA KONTROLATZEKO ETA BABESTEKO KUDEAKETA-
PROZEDURAK 
 
Kodea: UF1262 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Posizionatzeko eta irratiz komunikatzeko teknikak erabiltzea natura-ingurunean. 

EI1.1 Kartografia, iparrorratza, GPSa, prismatikoak eta bestelakoak erabiltzea. 
EI1.2 Plano baten hainbat irudikapen-elementu identifikatzea (eskalak, kotak, irudikapen-sistemak). 
EI1.3 Lanak egiteko behar diren era guztietako neurketak egitea. 
EI1.4 Irrati-transmisioko bitartekoak erabiltzea eta behar bezala mantentzea. 
EI1.5 Komunikazio-protokoloak erabiltzea. 
EI1.6 Internet erabiltzea komunikazio-bitarteko gisa. 
EI1.7 Natura-ingurunean orientatzeko eta posizionatzeko kasu praktiko batean: 

- Ingurunean mugitzea eta orientatzea errazten duten baliabideak identifikatzea. 
- Orientatzeko eta posizionatzeko baliabideak eta tresnak erabiltzea (GPSa, kartografia, prismatikoak eta 

PDAa, besteak beste), gure kokapena zein den aurkitzeko, ibilbide jakin bat egiteko, eremuak kalkulatzeko 
eta abarrerako. 

- Mezu-transmisioan komunikazio-protokoloa garatzea (hizkera argia, ulergarriak, zehatza eta laburra). 
A2: Natura-ingurunea kontrolatzeari eta babesteari buruzko txostenak, ofizioak, aktak eta atestatuak idaztea. 

EI2.1 Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko informazioa ematea tekniko eskudunei. 
EI2.2 Dokumentu bakoitzaren atalak identifikatzea eta idaztea. 
EI2.3 Dokumentuen izapideak egitean prozedura administratibo egokia erabiltzea. 
EI2.4 Dokumentu bakoitzarekin doan ikus-entzunezko materiala pilatzea. 
EI2.5 Lursailari buruzko probak eta adierazpenak, beharrezkoak direnak, biltzea. 
EI2.6 Ingurumen-inpaktuaren segimendu-fitxak interpretatzea eta betetzea. 

A3: Naturagune bateko landare- eta animalia-espezie nagusiak ezagutzea. 
EI3.1 Espezien laginketa-, segimendu- eta harrapaketa-metodoak bereiztea eta/edo deskribatzea, erroldak 
kontrolatzeko eta egiteko. 
EI3.2 Faunaren kontrol sanitarioa egiteko neurri egokienak zein diren azaltzea. 
EI3.3 Laginak jasotzeko, kontserbatzeko eta garraiatzeko modurik egokiena aukeratzea. 
EI3.4 Lekuan dauden espezieen dibertsitateari, dentsitateari, banaketa-areari, portaerari eta osasun-egoerari buruzko 
txostenak egitea. 
EI3.5 Espezie babestuak berreskuratzeko eta/edo kontserbatzeko planak interpretatzea. 
EI3.6 Naturagune jakin bateko landare- eta animalia-espeziak deskribatzeko kasu praktiko batean: 

- Laginketa- eta zundaketa-metodorik egokienak identifikatzea. 
- Identifikatutako espezieak ezagutzea eta erregistratzea, ezaugarri fisionomikoak, ohiturak eta abar bereiziz. 
- Espezien banaketari, dibertsitateari eta osasun-egoerari buruzko txosten bat egitea. 
- Espezie babestuak berreskuratzeko planen betetze-egoera kontuan hartzea. 

A4: Natura-inguruneko ondare arkeologikoa eta historikoa aztertzea eta/edo deskribatzea. 
EI4.1 Aztarnategi berrietan edo lehendik daudenetan aurkitutako fosilei buruz informatzea.  
EI4.2 Fosilen aurkikuntzan, lurzoruaren kokapena, ezaugarriak eta titulartasuna eta egon daitezkeen mehatxuak 
adieraztea. 
EI4.3 Aztarnategi berrietan edo lehendik daudenetan aurkitutako hondakin historikoei buruz informatzea. 
EI4.4 Hondakin historikoen aurkikuntzan, lurzoruaren kokapena, ezaugarriak eta titulartasuna eta egon daitezkeen 
mehatxuak adieraztea. 20 
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EI4.5 Fosilak eta/edo hondakin historikoak jasotzeko, kontserbatzeko eta garraiatzeko modurik egokiena aukeratzea. 
A5: Natura-ingurunea kontrolatzeko eta babesteko oinarrizko ingurumen-araudia aplikatzea. 

EI5.1 Baso- eta ingurumen-agenteen kontrol- eta babes-zereginak, funtzioak eta aplikazio-eremua identifikatzea, 
araudiaren arabera. 
EI5.2 Jarduera profesionalean, erantzukizun zibila eta penalaren arabera eta hura aplikatuz jardutea. 
EI5.3 Ingurumen-alorreko oinarrizko legediaren berri izatea. 
EI5.4 Kontserbatze- eta/edo berreskuratze-planak interpretatzea behar bezala aplikatzeko. 
EI5.5 Ondare naturala, paleontologikoa eta/edo historikoa babesteko katalogoak identifikatzea eta behar bezala 
erabiltzea. 

 
Edukiak: 
1. Natura-ingurunean posizionatzea eta informazioa transmititzea. 

- Orientatzeko eta datuak biltzeko tresnak. 
• Iparrorratza. 
• Altimetroa. 
• Prismatikoak. 
• Natura-ingurunearen kartografia. 
• Posizionamendu-sistema globala (GPS). 
• Sakelako ordenagailuak (PDA). 

- Transmisio-bideak. 
• Komunikazio-ekipoak. 
• Komunikazio-protokoloak. 
• Irrati-komunikazioko sareen mantentze-lanak. 

- Internet eta posta elektronikoa. 
- Telekomunikazioei buruzko oinarrizko legedia. 

2. Natura-ingurunea kontrolatzeari eta babesteari buruzko txostenen, akten eta atestatuen prestaketa. 
- Txostenak, ofizioak, aktak eta atestatuak idaztea. 

• Dokumentu bakoitzaren helburuak eta egitura. 
• Erregistro-liburuak. 
• Prozedura administratiboa. 

- Laguntza-materiala. 
• Probak biltzea. 
• Ikus-entzunezko materiala. 
• Adierazpenak. 
• Zainketa-katea. 

- Justizia-administrazioaren egitura eta funtzionamendua. 
• Prozedura judiziala. 
• Hasiera-aktak, prozedurak eta azken akta. 

- Ingurumen-inpaktuaren adierazpenak gainbegiratzea. 
• Ingurumen-inpaktuaren adierazpenen ikuskapena.  
• Segimendurako eta kontrolerako fitxak betetzea. 

3. Natura-ingurunearen identifikazioa. 
- Faktore biotikoak, abiotikoak eta antropikoak. 

• Landaredia. 
• Fauna 
• Fisiografia. 
• Edafologia. 
• Geologia. 
• Hidrologia. 
• Gizakiaren ekintza. 

- Meteorologia eta klimatologia. 
- Ekologia.  

• Ekologiaren definizioa eta haren printzipioak. 
• Kontzeptuak: ekosistemak, txoko ekologikok, ekotonoak, oreka ekologikoa, materia- eta energia-fluxuak. 21 
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• Ekosistemen hauskortasuna. 
- Biodibertsitatea. 

• Kontzeptua. 
• Kontserbazioaren garrantzia. 
• Biodibertsitatea galtzearen ondorioak. 

- Espezieak identifikatzeko teknikak. 
• Espezieak zehaztea. 
• Flora eta fauna identifikatzeko gidaliburuak eta gakoak.  

- Laginketak eta zundaketak. Motak. Helburuak. Egiteko teknikak. Laginak jasotzea eta garraiatzea. 
- Populazioen dinamika. Kontzeptua. Populazioaren definizioa. Kontuan hartu beharreko elementuak. 
- Espezieak berreskuratzeko eta babesteko planak. 

• Kontzeptua eta haiek idaztearen helburuak. 
• Haien edukia. 
• Ezartzen duten segimendua eta zaintza. 

- Oinarrizko paleontologia. 
4. Arkeologia- eta monumentu-ondarea ezagutzea. 

- Natura- eta landa-inguruneko arkeologia- eta monumentu-ondarea identifikatzea. 
- Arkeologia- eta monumentu-ondarea kontrolatzea eta zaintzea. 
- Karta arkeologikoak interpretatzea. 

5. Natura-ingurunea kontrolatzeko eta babesteko oinarrizko ingurumen-araudiaren aplikazioa. 
- Baso- eta ingurumen-agenteen zereginak erregulatzea. 

• Araudia. 
• Funtzioak. 
• Aplikazio-eremua. 
• Erantzukizun zibil eta penala jarduera profesionala gauzatzean. 

- Naturagune babestuak. Kontzeptua. Motak. Helburuak. 
- Administrazio eskudunak. 
- Guneak babesteko estatuko eta autonomietako legedia. 
- Mendiei buruzko oinarrizko legedia. 
- Ingurumen-inpaktuaren oinarrizko legedia. 
- Kostaldeak babesteko oinarrizko legedia. 
- Arkeologia-ondarea babesteko oinarrizko legedia. 
- Flora eta fauna babesteko katalogoak. 

 
1.3. prestakuntza-atala 
BALIABIDE NATURALEN USTIAPENEN KONTROLA ETA ZAINTZA 
 
Kodea: UF1263 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Natura-ingurunean topa daitezkeen isuriak identifikatzea. 

EI1.1 Isuriaren izaera bereiztea. 
EI1.2 Isuriari lotutako arriskuak zein diren jakitea, norbera babesteko neurri egokiak hartzeko. 
EI1.3 Isuriak natura-ingurunean sortutako eraginak baloratzea. 
EI1.4 Isuriak natura-ingurunean eragindako ondorioei buruz informatzea. 
EI1.5 Isuria kontrolatzeko prebentzio-neurriak aplikatzea. 

A2: Natura-inguruneko isuriak kontrolatzea. 
EI2.1 Natura-inguruneko isurien laginak hartzea. 
EI2.2 Arau-haustea/delitua ziurtatzen duten beste proba batzuk jasotzea lursailean. 

22 EI2.3 Administrazioko arau-hausteen aurrean —ingurumen-delituak, besteak beste— legedia aplikatzea. 
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EI2.4 Isuriak direla eta hil diren landare- eta/edo animalia-espeziak jasotzea. 
EI2.5 Isuri-, flora- edo fauna-laginak horretarako ziurtatutako laborategietara eramatea. 
EI2.6 Laneko arriskuak prebenitzeko ezarritako neurriak betetzea lanak egitean. 
EI2.7 Isuriak aztertzeko kasu praktiko batean: 

- Isuri-mota bereiztea eta sailkatzea. 
- Isuriaren lagin bat jasotzea. 
- Eragin dezakeen ingurumen-kaltea/inpaktua identifikatzea. 
- Prebentzio-neurriak aplikatzea, eta une bakoitzean egokiak diren norbera babesteko ekipoak erabiltzea. 

A3: Hondakin-enpresak kontrolatzea, natura-ingurunean kalteak eragitea saihesteko. 
EI3.1 Natura-ingurunean hondakinak sortzen dituzten enpresei buruz ohartaraztea eta enpresa horien errolda egiten 
laguntzea. 
EI3.2 Natura-ingurunean hondakinak sortzen dituzten enpresen lana gainbegiratzeko egokiak diren kontrol-neurriak 
erabiltzea. 
EI3.3 Hondakinak sortzen dituzten enpresak kontrolatzeko prozedurak aplikatzea, baso-/ingurumen-agenteek 
esandakoaren arabera. 
EI3.4 Hondakinak sortzen dituzten enpresek eman beharreko dokumentazioa aztertzea eta ikuskatzea. 
EI3.5 Hondakinak sortzen dituzten enpresen kontrol- eta segimendua-txostenak idaztea. 
EI3.6 Kasu praktiko batean, hondakin-enpresa bati salaketa-atestatu bat egitea: 

- Egiten ari den arau-haustea edo delitua identifikatzea, horrelakorik egiten ari bada. 
- Hondakin- eta/edo isuri-laginak jasotzea lurzoruan, airean, uretan, animalian edo landarean. 
- Natura-inguruneari eragiten dion kalte-mota adieraztea. 
- Atestatuari erantsiko zaion txosten bat idaztea. 
- Txostenari laguntzeko behar den ikus-entzunezko materiala prestatzea eta/edo biltzea. 
- Jasotako laginei erantsiko zaizkien dokumentuak prestatzea eta betetzea. 

 
Edukiak: 
 
1. Natura-inguruneko isurien identifikazioa. 

- Isuri-motak.  
• Isuriei lotutako kutsatzaileak. 
• Isuriek eragindako osasun-/ingurumen-arazoak. 

- Kutsadura-motak: 
• Biotikoa.  
• Kimikoa. 
• Atmosferikoa. 

- Usainak sorraraztea. 
- Bektoreak ugaltzea (eulia, labezomorroa, kakalardoa, arkakusoa eta arratoia, besteak beste). 
- Natura-inguruneko isuriek eraiten dituzten ingurumen-arriskuak eta -ondorioak. 
- Kutsadura prebenitzea. 

2. Natura-inguruneko isurien segimendua. 
- Isurien laginak hartzea. 

• Lagin-motak: solidoa, likidoa eta gaseosoa. 
• Laginketa-guneak.  
• Laginak hartzeko protokoloa. 

- Laginak jasotzeko andelak. 
- Animalia hilak eta zaurituak jasotzea. 
- Estatuko eta autonomietako erreferentziazko analisi-zentroak. 
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hondakinen eta/edo isurien kontrolean eta 

zaintzan. 
- Arau-hauste administratiboak. 
- Ingurumen-delituak. 

3. Hondakinak sortzen dituzten enpresen segimendua eta kontrola. 
- Natura-ingurunean hondakinak sortzen dituzten enpresak. 

• Enpresa motak. 
23 • Hondakin-motak. 
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• Hondakinak sortzen dituzten enpresen kokapena kontrolatzea. 
• Hondakinak ezabatzeko baimenak eta protokoloak. 

- Hondakinak sortzen dituzten enpresen kontrol-bitartekoak. 
- Eragileen kontrol-elementuak eta -prozedurak. 
- Enpresek beren hondakinak kontrolatzeko eman aurkeztu behar duten dokumentazioa. 
- Enpresen kontrola eta segimendua egiteko eragileen txostenak. 

2
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BALIABIDE NATURALEN USTIAPENEN KONTROLA ETA ZAINTZA 
 
Kodea: MF0084_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0084_3: Baso-baliabideen eta baliabide mineralen ustiapenak 
kontrolatzea 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Baso-ustiapenak eta/edo basokoak ez diren ustiapenak planifikatzeko ezaugarri nagusiak aztertzea, antolamendu-plan 
teknikoen arabera. 

EI1.1 Baso-baliabideen ustiapen-proiektu bat osatzen duten zatiak aztertzea, haietako bakoitzaren esanahia eta 
edukiak azalduz. 
EI1.2 Planoetako informazioa interpretatzea. 
EI1.3 Baldintza-agiria osatzen duten atalak interpretatzea, eta ingurunean duten eragina ebaluatzea. 
EI1.4 Baso-ustiapeneko proiektuen eta basokoak ez diren ustiapeneko proiektuen ingurumen-inpaktuen azterketen 
atalak deskribatzea, haien esanahia eta ingurunean dituzten ondorioak azalduz. 
EI1.5 Baso-ustiapeneko kasu praktiko batean: 

- Ustiapen-proposamen baten zati bakoitza identifikatzea. 
- Garatu beharreko sistemak, teknikak eta prozedurak identifikatzea. 
- Ustiapenaren entrega-akta bat egitea. 
- Baso-ustiapenaren kubikazio partzial bat egitea. Kubikatutako zur horren entrega-akta egitea. 
- Behar diren garraio-dokumentuak idaztea. 
- Ustiapenaren azken ikuskapen-akta betetzea. 
- Lanak egiteko norbera babesteko ekipo egokiak identifikatzea. 
- Ustiapenean diharduten langileek beren segurtasunerako neurririk egokienak hartzen dituztela 

gainbegiratzea. 
- Egiten diren lanek zer inpaktu eta kalte eragin ditzaketen jakitea. 
- Indarrean dagoen baso- eta ingurumen-araudiaren betetze-maila baloratzea. 

A2: Baso-produktuen ustiapena egiaztatzea, jarritako plangintzaren arabera. 
EI2.1 Baso-ustiapen mota nagusiak identifikatzea, eta natura-ingurunea orekatzeko dituzten abantailak azaltzea. 
EI2.2 Zuren, egurren eta bestelako baso-produktuen ustiapenen sistemen, tekniken eta lan-prozeduren ezaugarriak 
zerrendatzea. 
EI2.3 Baso-ustiapeneko lanen faseak deskribatzea, eta haiek helburuak azaltzea.  
EI2.4 Baso-ustiapen bat egiteko beharra sortzen duten baldintzatzaileak aipatzea. 
EI2.5 Baso-ustiapen bateko izakinak eta produktuak baloratzeko, neurtzeko eta seinalatzeko zer sistema dauden 
azaltzea. 
EI2.6 Egindako lanak gainbegiratzea, eta behar denean konponbideak proposatzea. 
EI2.7 Baso-ustiapen baten ingurumen-inpaktuaren azterketa batek ezarritako baldintzatzaileak gainbegiratzeko kasu 
praktiko batean: 

- Baldintzatzaileak identifikatzea. 
- Baldintzatzaile guztiak betetzen direla baloratzea lekuan bertan. 
- Ustiapenari buruzko ingurumen-segimendurako fitxa bat betetzea. 
- Baldintzatzaile horiek ez betetzeagatik egin behar diren ikuskapen-txostenak edo -aktak egitea. 24 
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A3: Baso-ustiapenekoak ez diren produktuen ustiapena egiaztatzea, jarritako plangintzaren arabera. 
EI3.1 Basokoak ez diren ustiapen-mota nagusiak identifikatzea, eta natura-ingurunea orekatzeko zer abantaila 
dituzten azaltzea. 
EI3.2 Mineralen eta baso-ustiapenekoak ez diren beste produktu batzuen ustiapenetako sistemen, tekniken eta lan-
prozeduren ezaugarriak zerrendatzea. 
EI3.3 Basokoak ez diren ustiapen-lanen faseak deskribatzea, eta haiek helburuak azaltzea.  
EI3.4 Ustiapen mineral bat edo baso-ustiapenekoa ez den beste mota bateko ustiapen bat egiteko beharra zer 
baldintzatzailek sortzen duten azaltzea. 
EI3.5 Basokoa ez den ustiapen bateko izakinak eta produktuak baloratzeko, neurtzeko eta seinalatzeko zer sistema 
dauden azaltzea. 
EI3.6 Egindako lanak gainbegiratzea, eta behar denean konponbideak proposatzea. 

A4: Baso- eta ingurumen-legedia egiaztatzea, baso-produktuen eta basokoak ez diren produktuen ustiapen-lanetarako. 
EI4.1 Baso-produktuen eta basokoak ez diren produktuen ustiapen-lanei buruzko legedia eta araudiak aplikatzea. 
EI4.2 Ingurumen-inpaktuaren azterketan ezarritako baldintzatzaileak betetzen direla gainbegiratzea. 
EI4.3 Baso-produktuen eta basokoak ez diren produktuen ustiapen baten ondorengo faseetan lortutako produktuak 
maneiatzeko baldintzak aipatzea. 
EI4.4 Indarrean dagoen legedia eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla egiaztatzea. 
EI4.5 Natura-inguruneko hirigintzako arau-hauste posible bati buruzko kasu praktiko batean: 

- Arau-hauste posiblea lekuan bertan identifikatzea. 
- Dagokion ikuskapen-akta prestatzea. 
- Aktarekin batera joango den txosten deskribatzailea idaztea. 
- Aktarekin batera joango diren ikusizko materialak eta material grafikoak prestatzea. 

Edukiak: 
1. Baso-ustiapenen interpretazioa. 

- Baso-tratamenduak. 
• Ustiapenen definizioa, funtzioa eta helburuak. 
• Gehien erabiltzen diren baso-espezieak. 
• Produktu nagusiak eta bigarren mailakoak. 

- Lan-sistemak: sasi-garbiketa, ipurditik moztea, adarrak moztea, trontzatzea, basotik ateratzea, pilatzea, kargatzea 
eta garraiatzea. 

- Giza baliabideak. 
• Egiten diren lan-motak. 
• Eskuzko erremintak eta erreminta mekanikoak. 
• Basoko makinak. 
• Lanak segidan antolatzea 
• Mozteko txandak. 

- Plan teknikoak eta baso-ustiapeneko proiektuak. 
• Helburuak. 
• Proiektuen oinarrizko zatiak: memoria, planoak eta baldintza-orriak. 
• Araudia. 
• Baso-ustiapeneko kontratazioak eta enkanteak. 

2. Baso-ustiapenen segimendua. 
- Baso-ustiapenen kubikazioa. 
- Zura ateratzeko bideak eta pistak kontrolatzea. 
- Zuretakoak ez diren baso-produktuen ustiapena. Zuretakoak ez diren ustiapen-motak eta haien ezaugarriak. 
- Baso-ustiapenei buruzko araudia. 
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea natura-baliabideen ustiapenean. 

3. Baso-ustiapenekoak ez diren natura-baliabideen kudeaketa, zaintza eta ustiapena. 
- Baso-ustiapenekoak ez diren natura-baliabideak. Deskribapena. Zaintzea eta babestea. 
- Elementu biotikoak eta abiotikoak. 

• Baloratzea eta kontrolatzea. 
• Babes-proiektuen eta -planen segimendua. 

- Landa-inguruneak. Zaintza eta segimendua. 
- Natura-baliabideei eragin diezazkieten kalteak. 25 
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- Natura- eta landa-inguruneen erabilerak, eta garapen jasangarri. 
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea baso-ustiapenekoak ez diren natura-

baliabideen ustiapenean. 
4. Landa- eta natura-inguruneko hirigintza-zaintza eta ikuskapena. 

- Landa- eta natura-inguruneko hirigintza-diziplina. 
- Hirigintzako arau-haustea deskribatzea. 
- Hirigintzako arau-hauste motak: 

• Legez kontrako eraikuntzak. 
• Legez kontrako urbanizazioak. 
• Eraikuntzen erabilera ez-baimenduak. 
• Luberritzeak. 

- Natura- eta landa-inguruneko legez kontrako jarduera posibleak zaintzea eta ikuskatzea. 
- Zehapen-prozedura. 
- Hirigintza-diziplina arautzeko araudia: legez kontrako jarduerak, egile materialak edo egile intelektualak, 

administrazio eskudunak eta prozedura administratiboa, besteak beste. 
 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua 
EHIZA- ETA ARRAIN-BALIABIDEEN USTIAPENAREN KONTROLA ETA 
ZAINTZA 
 
Kodea: MF0085_3 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0085_3: Ehiza- eta arrain-baliabideen ustiapena kontrolatzea. 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Espezie zinegetikoen eta ur kontinentaletako espezien biologia, ohiturak eta banaketa geografikoa aztertzea. 

EI1.1 Espazio zinegetikoetako eta ur kontinentaletako espazioetako habitaten ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Espezie zinegetikoen eta ur kontinentaletako espezieen kudeaketaren alderdi nagusiak zerrendatzea. 
EI1.3 Espezie zinegetikoetako eta ur kontinentaletako espezietako populazioen eboluzio- eta bariazio-prozesuak 
identifikatzea. 
EI1.4 Ehiza- eta arrain-baliabideak ustiatzeko planen helburuak identifikatzea, elaborazio-prozesua, planaren zatiak 
eta dagokion habitatean aplikatzeko modua bereiziz. 
EI1.5 Espezie zinegetikoei eta ur kontinentaletako espeziei eragiten dieten gaixotasun nagusiak eta haien 
tratamendua zein diren jakitea. 
EI1.6 Espezie harraparien eta espezie zinegetikoen eta ur kontinentaletako espezieen lehiakide diren espezieen 
ezaugarri nagusiak deskribatzea, eta haiek kontrolatzeko sistemak azaltzea. 

A2: Indibiduo eta populazio zinegetikoak eta ur kontinentaletakoak zaintzeko, harrapatzeko, markatzeko eta haien 
segimendua egiteko sistemak, teknikak eta prozedurak deskribatzea. 

EI2.1 Benetako ehiza- eta arrain-habitat baten kasu jakin batean: 
- Indibiduoak aurkitzeko, harrapatzeko eta markatzeko sistema, teknika eta lan-prozedura egokienak 

deskribatzea. 
- Populazio-erroldak egiteko erabili beharreko teknikak identifikatzea. 
- Hobekuntzarako egokienak diren belardiko espezieak adieraztea. 
- Erriberako eta/edo uretako landare-espezierik egokienak aipatzea. 
- Zuhaixka- eta zuhaitz-erako landarediaren tratamendu egokiak identifikatzea. 
- Gaixotasunak eta haien tratamendua identifikatzea. 
- Espezie lehiakorrak eta/edo harrapariak kontrolatzeko sistemak, teknikak eta prozedurak deskribatzea. 26 
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- Birpopulatzeko sistema, teknika eta prozedura egokienak identifikatzea. 
A3: Bereiztea espezie zinegetikoen ur-kontinentaletako arrain-espezieen habitata eta birpopulazioa hobetzeko prozedurak. 

EI3.1 Espezie zinegetikoen habitata hobetzeko landareari egiten zaizkion tratamenduak zerrendatzea. 
EI3.2 Espezie zinegetikoen eta ur kontinentaletako espezien habitata hobetzeko lanen eta obren ezaugarriak 
deskribatzea. 
EI3.3 Espezie zinegetikoen habitata hobetzeko belardiko zer espezie erabiltzen diren identifikatzea. 
EI3.4 Ur kontinentaletako arrain-espezieen babes eta elikadura-eremu gisa balio duten erriberako eta uretako 
landare-espezieen ezaugarriak deskribatzea. 
EI3.5 Espezie zinegetikoak eta ur kontinentaletakoak itxian hazteko azpiegituren eta ekipamenduen ezaugarriak 
azaltzea. 
EI3.6 Espezie zinegetikoak eta ur kontinentaletakoak birpopulatzeko sistemak, teknikak eta prozedurak zehaztea. 
EI3.7 Espezie zinegetikoetako eta ur kontinentaletako indibiduoak eta populazioak zaintzeko, harrapatzeko, 
markatzeko eta haien segimendua egiteko ekipoak eta bitartekoak erabiltzea. 

A4: Ehiza eta arrantzari buruzko legedi eta araudi espezifikoak eta ingurumen-alorrekoa interpretatzea, espazio 
zinegetikoaren eta ur gezatako espazioaren kudeaketan. 

EI4.1 Ehiza- eta arrantza-jarduerei eta espezie zinegetikoen eta ur kontinentaletako espezieen habitata kudeatzeko 
jarduerei aplikatzen zaien estatuko eta autonomia-erkidegoko legedia eta ingurumen-alorrekoa zein diren jakitea. 
EI4.2 Habitat zinegetikoetako eta ur kontinentaletako legez kontrako jarduerak deskribatzea. 
EI4.3 Ehiza eta arrantza praktikatzeko zer arrantza-arte, armamentu eta bestelako tresna eta ekipo dauden 
ezagutzea, eta dagokien modalitate edo teknikarekin erlazionatzea. 
EI4.4 Espazio legal zinegetiko eta ur kontinentaletakoen funtzionamendua adieraztea, baita ehiza- eta arrantza-
federazio eta elkarteena ere, eta haien esleipenak eta erantzukizunak eta administrazio publikoekin duten lotura 
identifikatzea. 
EI4.5 Ehiza-trofeoen (eskukoa eta landakoa) balorazio-baremoak deskribatzea. 
EI4.6 Ehiztari- edo arrantzale-talde baten segimendua egiteko kasu praktiko batean: 

- Jarduera egiteko baimenak indarrean daudela egiaztatzea, bai ehizakoak bai arrantzakoak. 
- Erabiltzen dituzten ehiza- edo arrantza-arteak eta daramatzaten armak behar bezala daudela egiaztatzea. 
- Egin dituzten harrapaketak gainbegiratzea, neurri eta adinei buruzko araudia betetzen dutela egiaztatzeko. 
- Jarduera hori horretarako baimendutako denboraldi eta lekuetan egiten dela egiaztatzea. 
- Ikuskapen- edo atestatu-akta bat idaztea, arau-hauste administratibo bat edo ustezko delitu bat gertatuz 

gero. 

Edukiak: 
1. Ehiza- eta arrain-espezieen habitataren eta birpopulazioaren identifikazioa eta hobekuntza. 

- Ehiza-espeziak eta ur kontinentaletako arrain-espezieak 
• Ezaugarriak 
• Debekualdiak 
• Helburu zinegetikoa 
• Banaketa geografikoa  
• Gaixotasunak eta izurriteak 

- Espezie zinegetikoen eta ur kontinentaletako espezien habitata 
• Ezaugarriak 
• Ehiza- eta arrantza-guneetako baso-eremuak berreskuratzea 

- Espezie zinegetikoen eta ur kontinentaletako espezien habitata hobetzea 
2. Ehiza-populazioen eta ur kontinentaletako arrain-populazioen segimendua eta kudeaketa. 

- Espezie zinegetikoen eta ur kontinentaletako ehiza-espezien habitata hobetzea: 
• Eraikuntzak eta instalazioak, erabiltzen diren materialak, ekipoak, erremintak eta bitarteko egokiak 
• Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko teknikak 
• Ereite zinegetikoak, espezieak, zuhaixka- eta zuhaitz-erako landaredia hobetzea. Tratamenduak. Erriberako 

eta uretako landaredia landatzea eta kontserbatzea 
- Populazioen dinamika. 

• Erroldak eta laginketak 
• Aparatuak, tresnak eta bitartekoak 

- Ehiza- eta arrain-ustiapenen planak 
- Espezie zinegetikoak eta ur kontinentaletako espezieak zaintzea eta babestea 27 
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- Espezie harrapariak eta exotiko lehiakideak 
- Itxian haztea: arrain-haztegiak eta landetxe zinegetikoak 
- Espezie zinegetikoak eta ur kontinentaletako espezieak berriro sartzea 

• Espeziak modu kontrolatuan sartzea 
• Segimendua 

3. Espazio zinegetikoen eta ur gezatako espazioen kontrola.  
- Ehiza- eta arrantza-modalitateak 

• Araudia 
• Ehiztarien eta arrantzaleen federazioak eta elkarteak 
• Ehiza-esparruak 
• Entrenalekuak 

- Ehiza- eta arrantza-arteak: 
• Ehizatzeko eta arrantzan egiteko teknikak, modalitateak 
• Ehiza- eta arrantza-tresnak 
• Ehiza-txakurrak, hudoak, belatzak.  

- Kontrol- eta segimendu-lanen banaketa eta esleipena 
- Ehizatzearen eta arrantzan egitearen ingurumen-inpaktua 

• Araudia 
• Ehiza- eta arrantza-modalitateen antolakuntza, plangintza eta kontrola 
• Legez kontra ehizatzea eta arrantzan egitea 

- Salaketa-prozedurak eta arau-hausteen zigorra 
• Ehiza-trofeoen balorazioa 
• Arte, arma eta trofeoen konfiskazioa eta lekualdaketa 

- Ehiza eta arrantzari buruzko legedia: estatuko eta erkidegoko araudia. Espezie zinegetikoetan eta ur 
kontinentaletako espezietan aplikatzen den ingurumen-legedia. Ezkutuko jarduerak, legez kontrako ehiza- eta 
arrantza-jarduerak. Atxilotzea, arau-hausteen txostena. Armen buruzko araudia. 

- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak ehiza- eta arrantza-jardueretan 
 
 
 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
NATURAGUNEEN LEHENERATZE, MANTENTZE, ANTOLAMENDU ETA 
BABESAREN KONTROLA ETA ZAINTZA 
 
Kodea: MF0086_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0086_3: Baliabide naturalak leheneratu, mantendu, antolatu eta 
babesteko eragiketak zaintzea eta haietan laguntzea. 
 
Iraupena: 140 ordu 
 
 
 
4.1. prestakuntza-atala 
BASOBERRITZEA ETA LEHENERATZE HIDROLOGIKOA 
 
Kodea: UF1264 
 
Iraupena: 50 ordu 28 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Basoberritzeko proiektu edo plan tekniko bat identifikatzea eta interpretatzea. 

EI1.1 Basoberritzeko proiektu bat edo plan tekniko bat osatzen duten zatiak aztertzea, haietako bakoitzaren esanahia 
eta edukiak azalduz. 
EI1.2 Planoetako informazioa interpretatzea. 
EI1.3 Ingurumen-inpaktuaren adierazpena lanen plangintzara estrapolatzea. 
EI1.4 Basoberritze-lan baten faseak deskribatzea, fase bakoitzaren helburuak eta fase bakoitza gauzatzeko 
erabilitako teknikak, prozedurak eta baliabideak azalduz. 
EI1.5 Baso-espezie nagusiak identifikatzea, basoberritzean duten esku-hartzea azalduz. 
EI1.6 Basoberritze-lanaren faseetan sor daitezkeen ingurumen-inpaktu negatiboak identifikatzea, eta haiek 
minimizatzeko eta/edo zuzentzeko sistemak eta teknikak azaltzea. 
EI1.7 Egindako lanak gainbegiratzea, eta behar denean konponbideak proposatzea. 
EI1.8 Indarrean dagoen legedia eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla egiaztatzea. 
EI1.9 Usteko basoberritze bat egiteko behar diren ekipo eta materialak erabiltzeko kasu praktiko batean: 

- Haiek zatiak, piezak eta/edo osagaiak adieraztea eta deskribatzea. 
- Haien erabilera zehaztea. 
- Mantentze-lanetako eta garbiketako lanak gainbegiratzea. 
- Arduraz —segurtasuneko eta lan-osasuneko neurriak aplikatuz— maneiatzen direla gainbegiratzea. 

A2: Basoa eta sistema hidrologikoa zuzentzeko teknikak azaltzea, eta horrelako proiektu batean aurreikusitako lanak 
gainbegiratzea. 

EI2.1 Erliebearen, landare-estalkiaren eta lurzoruaren higaduraren arteko erlazioa azaltzea. 
EI2.2 Degradatutako landaredia berreskuratzeko erabiltzen diren teknika nagusiak azaltzea. 
EI2.3 Ibaiertzeko landaredia berreskuratzeko lan baten faseak identifikatzea, eta horretarako erabiltzen diren 
helburuak eta teknikak, prozedurak eta baliabide materialak azaltzea. 
EI2.4 Basoa eta sistema hidrologiako zuzentzeko proiektu baten egitura ezagutzea. 
EI2.5 Arro hidrologikoak zuzentzeko proiektuei buruzko araudi espezifikoa identifikatzea eta ezartzea, eta hura 
betetzen dela gainbegiratzea. 
EI2.6 Higadura-prozesu bat ikusten den arro hidrologiko baten kasu praktiko batean: 

- Higaduraren kausak identifikatzea. 
- Zuzenketa-neurriak proposatzea. 
- Higadura horrek eragindako inpaktuak ebaluatzea. 

A3: Ibilguak zuzentzen erabiltzen diren luzetarako eta zeharkako obren eraikuntza-xehetasunak deskribatzea. 
EI3.1 Elur-jausien kontra defendatzeko teknikak eta metodoak azaltzea. 
EI3.2 Basoa eta sistema hidrologikoa zuzentzeko proiektuaren fase bakoitzerako egokienak diren neurketa-teknikak 
eta -prozedurak identifikatzea. 
EI3.3 Basoa eta sistema hidrologikoa zuzentzeko lanak gauzatzean laneko arrisku-egoerak aztertzea, laneko 
arriskuak prebenitzeko plana eta obrako segurtasun-plana interpretatuz. 
EI3.4 Basoberritze-lanaren faseetan sor daitezkeen ingurumen-inpaktu negatiboak identifikatzea, eta haiek 
minimizatzeko eta/edo zuzentzeko sistemak eta teknikak azaltzea. 
EI3.5 Basoa eta sistema hidrologikoa zuzentzeko lanak kontrolatzea, egindako lanak gainbegiratzea eta behar 
denean konponbidea proposatzea. 
EI3.6 Indarrean dagoen legedia betetzen dela eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak errespetatzen direla 
egiaztatzea. 
EI3.7 Ibilgua zuzentzeko lan baten kasu praktiko batean: 

- Proiektuaren zati bakoitza identifikatzea. 
- Inpaktu-azterketaren baldintzatzaileak estrapolatzea. 
- Zuzenketa hidrografikoko proiektua betetzen dela gainbegiratzea. 
- Ingurumen-inpaktuaren azterketaren baldintzatzaileak betetzen direla gainbegiratzea. 
- Beharrezkoak diren segimendu-txostenak eta/edo ikuskapen-aktak idaztea. 
- Ingurumen-inpaktuaren azterketaren segimendu-fitxak betetzea. 

 
Edukiak: 29 
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1. Baso-eremuen basoberritzea. 
- Zuzenketa hidrologikoko proiektuen edukiak eta funtzioak. 

• Helburuak. 
• Egitura: dokumentu idatziak, planoak, krokisak eta txosten fotografikoa, besteak beste. 
• Araudia. 

- Baso-berritzeko baso-lanak. 
• Lurzoruak prestatzea. 
• Ereitea/Landatzea. 
• Landareak zaintzea. 
• Hutsarteak betetzea. 

- Kontrol-, segimendu- eta zaintza-neurriak. 
• Baso-espezieak. 
• Identifikazioa. 
• Egiten dituzten funtzioak. 

- Baliabide mekanikoak eta giza baliabideak. 
• Makinak. 
• Erremintak. 
• Langileak. 
• Laneko teknikak. 

- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea birpopulazio-jardueretan. 
- Haztegiak. 

• Ezaugarriak. 
• Hazia prestatzea eta landarea ekoiztea. 
• Lana antolatzea. 
• Araudia. 
• Material genetikoa. 
• Kontserbazioa eta garraioa. 
• Erabilera baimendua eta ez baimendua. 

2. Arro hidrologikoetako basoen leheneratzea. 
- Arro hidrografikoetako higadura-eragileak eta -prozesuak.  
- Basoa eta sistema hidrologikoa zuzentzearen helburuak. 
- Leheneratzea-faseak. 
- Baso-espezierik egokienak. 
- Baso-leheneratze hidrologikoko proiektuak. 

• Ingurumen-baldintzatzaileak. 
• Inpaktuak adieraztea. 

- Baso-leheneratze hidrologikorako lanak eta ekipamenduak. 
- Baso-eremuetako arro hidrografikoen leheneratzea arautzen duen araudia. 

3. Arro hidrologikoak zuzentzeko eraikuntzak. 
- Eraikuntza-motak: luzetarakoak eta zeharkakoak. 

• Kokapen eta aukera egokiena. 
• Makinak eta erremintak. 
• Erabiltzen diren materialak. 
• Giza baliabideak. 
• Lanen planifikazioa. 

4. Ingurumen-inpaktua. 
- Ingurumen-inpaktuaren kontzeptua, motak, balorazioa. Giza jarduerek eragindako kalte ekologikoak. Kalteak 

saihesteko edo minimizatzeko neurriak. Inpaktua eta eragindako kalteak zuzentzea. 
- Natura-ingurunearen erabilera publikoa babesteari eta kudeatzeari buruzko legedia. 
- Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko legedia. 
- Mendiei buruzko oinarrizko legedia: mendiei buruzko legea, autonomia-erkidegoetako eta abelbideei buruzko 

baso-araudia. 
 
 

30 

 
 
 

 



 
 

Natura-ingurunearen kontrola eta babesa 
 

4.2. prestakuntza-atala 
BASOGINTZA ETA BASO-IZURRITEEN KONTROLA 
 
Kodea: UF1265 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Baso-masen baso-tratamenduak eta haiek inbentarioan sartzeko eta antolatzeko lan osagarriak zein diren jakitea. 

EI1.1 Lurralde-antolamenduko proiektuen eta kudeaketa-plan teknikoen atalak identifikatzea. 
EI1.2 Baso-tratamenduko proiektuen inpaktu-adierazpena estrapolatzea, eragin daitezkeen ingurumen-inpaktuak 
aztertuz eta haiek minimizatzeko eta/edo zuzentzeko sistemak eta teknikak deskribatuz. 
EI1.3 Lurzoruaren eta baso-masen hegalen baso-tratamenduak zerrendatzea eta deskribatzea, eta haiek gauzatzeko 
segida logikoa adieraztea. 
EI1.4 Baso-masen inbentarioak egitea jarritako helburuen eta aztertzen diren zonen ezaugarrien arabera. 
EI1.5 Basozaintza-tratamenduak egitean laneko zer arrisku-egoera dauden aztertzea. 
EI1.6 Baso-tratamenduetan erabiltzen den erreminta edo makina bat aurkeztuta, hura identifikatzea, dagokion 
lanarekin erlazionatzea, haren zatiak, piezak edo osagaiak adieraztea eta deskribatzea, eta haren mantentze-lanak 
azaltzea. 
EI1.7 Baso-masa jakin batean aldaketa bat detektatu den kasu praktiko batean: 

- Izurrite, gaixotasun, elikadura-gabezia eta/edo fisiopatia posiblea identifikatzea. 
- Zonako ingurumen- eta klimatologia-faktoreak deskribatzea. 
- Behar diren laginak hartzea: landare-hondakinak, lurzoruak eta parasitoak, besteak beste. 
- Egindako lanen txosten bat egitea, eta harekin batera ikus-entzunezko materiala eta material kartografikoa 

aurkeztea lagungarri gisa. 
- Masa aldatuta egon daitekeela usten den guneen inbentarioa egitea, ekipo eta teknika egokiak erabiliz. 

A2: Izurriteak, gaixotasunak eta baso-masen bestelako aldaketak detektatzeko eta kontrolatzeko prozedurak aztertzea. 
EI2.1 Landareetan, lurzoruetan eta lokaletan kalteak eragiten dituzten agente parasitario, ez-parasitario, belar, 
elikadura-gabezia, gaixotasun eta fisiopatia sarrienak deskribatzea eta ezagutzea, egindako azterketaren arabera. 
EI2.2 Parasitoei eta patogenoei eragiten dieten ingurumen- eta klimatologia-faktoreak deskribatzea. 
EI2.3 Estazio klimatologikoetako informazioa eta abisu-informazioa behar bezala interpretatzea. 
EI2.4 Izurriteak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko metodo kulturalak, biologikoak, fisikoak 
eta kimikoak zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI2.5 Produktu fitosanitarioak behar bezala deskribatzea, informazio tekniko eta ekonomiko eguneratua erabiliz. 
EI2.6 Kontrol-metodo fitosanitarioen hautaketan kontuan izan behar diren segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak deskribatzea. 
EI2.7 Fauna erabilgarririk ohikoena deskribatzea eta aztertzea, eta haren presentzia balioztatzea, jarduerak 
minimizatzeko. 

 
Edukiak: 
1. Baso-tratamenduen prozedura 

- Baso-tratamenduak: 
• Basogintza: motak eta helburuak. 
• Baso-komunitatea. 

- Baso-inbentarioa: ebaluazio-parametroak, motak, bitartekoak, txostenak... 
- Ingurumen-inpaktua: prebentzio- eta zuzenketa-neurriak.  
- Baso-tratamendurako laneko plan estrategikoa: antolamendu dasokratikoko proiektuak. 
- Baso-tratamenduetarako bitarteko egokiak.  
- Basobera baso garai bihurtzeko prozesua. 
- Baso-masako arbolen kategoriak. 
- Klase soziologikoak. Espezie autoktonoak. 
- Masaren dentsitatea. 31 

 
 

 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Hainbat baso-espezieren tolerantzia edo tenperamentua.  
- Produktibitatea. 
- Baso-tratamenduen kontrol- eta segurtasun-neurriak. 
- Inpaktu-adierazpenen baldintzatzaileen segimendua. 

2. Izurriteen detekzioa eta kontrola 
- Gaixotasunei buruzko ezaugarri orokorrak. 

• Gaixotasunaren kontzeptua. Gaixotasun-motak eta eragileak. 
- Izurriteei buruzko ezaugarri orokorrak. 

• Izurritearen kontzeptua. Izurrite-motak, jatorriaren arabera. 
- Aldaketa fisiologikoei buruzko ezaugarri orokorrak. Aldaketa fisiologikoaren kontzeptua. 
- Laginketak: krokisak, laginketa-unitateak, erabili beharreko teknikak, laginaren tamaina, kalkulu-guneen kokapena, 

materialak eta ekipoak, fitxak eta grafikoak. 
- Agente eragileen sailkapena. Agente atmosferikoak. Agente poluitzaileak. 
- Izurriteak kontrolatzeko metodoak. 

• Metodo fisikoak: oztopoak (sareak, plastikoa, etab.), tranpa kromotropikoak, lurzoruen desinfekzioa 
(solarizazioa, ur-lurruna, etab.). 

• Laborantza-praktikak: 
• Lurra lantzea, ongarritzea eta medeapenak, ureztatzea eta drainatzea, kimatzea, jorratzea, laboreak 

txandatzea, txandakako laborantza barietate gogorrak eta landare transgenikoak erabiltzea. 
• Borroka kimikoa: 
• Kontrol integratua: 
• Borroka biologikoa: 
• Lurzoruak desinfektatzea (biofumigazioa). 

- Teknika kulturalak. 
• Agente biotikoak. 
• Agente abiotikoak. Sailkapena: ingurumen- eta klimatologia-faktoreak (argiaren, tenperaturen, elurraren eta 

txingorraren ekintza), lurzorutik eratorritako faktoreak (uraren ekintza, egitura, ongarriak eta pH-a). 
• Kalkuluak eta laginak teknika eta material egokiak erabiliz egitea. 

- Segurtasun-arauak eta laneko osasuneko arauak aplikatzea. Lan-inguruneko segurtasun-arau espezifikoak eta 
basogintzako eta izurriteak kontrolatzeko ingurumen-babesa. 
 
 

4.3. prestakuntza-atala 
BASO-SUTEAK ITZALTZEA 
 
Kodea: UF1266 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Baso-suteak prebenitzeko lanak egitea eta haietan laguntzea. 

EI1.1 Baso-suteen eraginari buruzko azterketak interpretatzea. 
EI1.2 Baso-suteen prebentzioari buruz gizarteari informazioa emateko kanpainetan parte hartzea eta laguntzea. 
EI1.3 Eguraldi-iragarpenak eta baso-suteei buruzko arrisku-mezuak interpretatzea. 
EI1.4 Baso-suteak prebenitzeko lan baten faseak deskribatzea, eta horretarako erabiltzen diren helburuak eta 
teknikak, prozedurak eta baliabide materialak azaltzea. 
EI1.5 Baso-suteak prebenitzeko hainbat baso-lan gainbegiratzea. 
EI1.6 Nekazaritzako erreketa kontrolatuak eta su artifizialak nola egiten diren gainbegiratzea. 
EI1.7 Eguraldi-iragarpen eta/edo sute-arriskuari buruzko txosten baten kasu praktiko batean: 

- Meteorologia-kondizioak interpretatzea, sua itzaltzeko gailuak non kokatu jakiteko. 
- Baso-sutearen arrisku-txostena interpretatzea, sua itzaltzeko bitartekoak non kokatu jakiteko. 

A2: Baso-sute baten ezaugarriak, parteak eta portaera eta baso-sute motak identifikatzea. 32 
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EI2.1 Suaren portaeraren ezaugarriak zein diren jakitea, suan sortzen diren erreakzio fisikoak interpretatuz. 
EI2.2 Une oro suaren portaera identifikatzea, ahalik eta modurik eraginkorrenean jarduteko eta arrisku-egoerak 
prebenitzeko. 
EI2.3 Sutearen portaera aldarazten duten faktoreak zein diren jakitea, arrisku-egoerak prebenitzek eta 
eraginkortasunez jarduteko. 
EI2.4 Sute- eta erregai-ereduak identifikatzea. 
EI2.5 Baso-sute handien inguruan giza jarduerarekin lotuta dagoen problematika aztertzea. 
EI2.6 Pertsonak eta azpiegiturak babesteko behar diren segurtasun-neurriak aplikatzea. 
EI2.7 Baso-sute baten kasu praktiko batean: 

- Sua zabaltzeko faktoreak identifikatzea eta baloratzea. 
- Suaren portaera zehazten duten faktoreak baloratzea. 
- Suaren uneko portaera eta aurreikus daitekeen portaera identifikatzea. 
- Su-mota ezagutzea. 
- Eskura dauden bitartekoak, haiek sua itzaltzeko duten ahalmena eta errefortzuen erabilgarritasuna 

baloratzea. 
- Bitartekoak sutearen perimetroan kokatzea. 
- Sua itzaltzeko egin beharreko lanak adieraztea. 
- Egiten ari diren lanen eraginkortasuna baloratzea. 
- Banako eta taldeko segurtasun-neurriak gainbegiratzea. 
- Baso-sutea erabat edo partzialki itzaltzeko koordinatzea. 
- Koordinazio- eta komunikazio-sistemak ezartzea laguntza-bitartekoekin. 

A3: Sua itzaltzeko zereginetan arduradun gisa jardutea. 
EI3.1 Sua itzaltzeko bitartekoen zaintza prebentiboa antolatzea lekuan bertan. 
EI3.2 Sua itzaltzeko giza bitartekoak eta bitarteko mekanikoak antolatzea erdi-mailako arduradun gisa. 
EI3.3 Sua itzaltzeko teknikak eta une bakoitzean nola aplikatu behar diren azaltzea. 
EI3.4 Suteak itzaltzean aplikatu beharreko segurtasun-protokoloak deskribatzea. 
EI3.5 Baso-suteei buruzko araudi espezifikoa eta baso-suteagatiko delituaren zigor-kodeko kontzeptua interpretatzea. 
EI3.6 Baso-eremu batean gertatutako sute baten kasuan: 

- Sutea non hasi den zehaztea. 
- Sutearen jatorria adieraz dezaketen lagin guztiak biltzea. 
- Jatorria argitzeko beharrezkotzat jotzen ditugun lagun guztiei elkarrizketak egitea. 
- Egun horretako eguraldi-iragarpena eta egindako sute-arriskuen indize-txostenak aztertzea. 
- Txosten fotografiko zorrotz bat egitea. 
- Egindako lanen eta haietatik ateratako ondorioen txosten xehatu bat egitea. 
- Ikerketaren ondoren, atestatu bat edo ikuskapen-akta bat egitea, hala badagokio. 
- Dokumentu eta proba horiek agintari eskudunari aurkeztea. 

 
Edukiak: 
1. Baso-sutearen ezaugarrien zehaztapena. 

- Su-triangelua. 
- Suaren portaera. 
- Suaren hedapena: motak. 
- Faktore erabakigarriak: klimatologia;  orografia; erregaiak; Sukortasuna. 
- Giza jarduera. 
- Ereduak. Suaren hedapena. Su-motak. 
- Baso-sutearen kalte ekologikoak. 
- Azpiegiturak eta pertsonak babestea. 
- Baso-sute baten atalak. 
- Baso-sute motak. 
- Baso-sute handiak. 

2. Baso-suteen prebentzioa. 
- Baso-suteen eraginari buruzko azterketak. Arrisku-jarduerei buruzko azterketa. Suteei buruzko estatistikak. 
- Informazio-kanpainak. 
- Baso-lan prebentiboak. 

• Zerrenda laguntzaileak. 33 
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• Suebakiak. 
• Bakantzeak. 
• Sutearen kausei buruzko ikerketa. 

- Beste prebentzio-neurri batzuk.  
• Arrisku-jarduerak. 
• Erreketa kontrolatuak. 

3. Baso-suteen zaintza eta itzaltzea. 
- Giza baliabideak. 
- Segurtasuna. Norbera babesteko ekipoa (NBE). Buru, aurpegi eta begietarako babesa. Gorputz-adarrak 

babestekoa. Beste babes-ekipo batzuk: arnesak, gerrikoak, etab. 
- Bitarteko materialak. 

• Ibilgailuak. 
• Aireko bitartekoak. 
• Erreminta mekanikoak eta eskuzkoak. 
• Mahuka-lineak. 
• Itzaltze-ponpak. 
• Transmisio-sistemak. 

- Itzaltze-bitartekoak antolatzea zaintzan. 
- Sutea itzaltzeko lanak koordinatzea. Egitura. Zuzendaritza. Erdi-mailako arduradunak. Segurtasuna. Babes zibila. 
- Sutea itzaltzeko teknikak. Suteak itzaltzeko ekipoei buruzko prestakuntza eta entrenamenduak. Plangintza. 

Praktikak. Ebaluazioa. 
- Segurtasuna baso-suteetan. 

• Segurtasun-protokoloak. 
• Baso-suteetan istripua izan dutenentzako lehen laguntzak. 
• Populazioen ebaluazioa. 
• Segurtasuna ekipoak, makinak eta ibilgailuak erabiltzean. Ekipo eta erreminten mantentze-lan prebentiboa. 

- Baso-suteak itzaltzeari eta babes-zibilari buruzko legedia. 
- Baso-suteengatiko lege-erantzukizuna eta lege-erantzukizuna baso-suteetan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 5. prestakuntza-modulua:  
NATURA-INGURUNEA KONTROLATZEKO ETA BABESTEKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0265 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bide baten egoera aztertzen den txosten bat idaztea.  

EI1.1 Bideko zorua, itxitura eta segurtasun-neurriak, besteak beste, zer egoeratan dauden jakitea. 
EI1.2 Bidearen erabiltzaileei eragin diezaieketen arrisku posibleak baloratzea, adibidez, luiziak eta zoru irristakorra. 
EI1.3 Bideko seinaleen egoera, haien kontserbazio-egoera eta kokapena egokiak direla egiaztatzea. 
EI1.4 Bidearen egungo erabilera eta erabilera potentziala baloratzea: erabiltzaile-kopurua, bidean egiten diren 
jarduerak eta bidea erabiltzen duten enpresak, besteak beste. 
EI1.5 Inguruko faunan edo floran eragiten ari diren inpaktu posibleei buruz informatzea. 
EI1.6 Txosten bat egitea, eta harekin batera hango informazioa justifikatzen duen txosten grafiko bat aurkeztea. 34 
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A2: Naturako ibilbide bateko bisitari-talde bati laguntzea: 
EI2.1 Erabiltzaile-taldearen ezaugarriak, interesak, motibazioak, eskaerak, adin-tarteak eta maila kulturala, besteak 
beste, identifikatzea. 
EI2.2 Flora eta faunari buruzko alderdirik garrantzitsuenak eta haien ezaugarriak azaltzea.  
EI2.3 Naturagune hori osatzen duten elementuak arautzen dituen araudia azaltzea. 
EI2.4 Ahozko, ez-ahozko eta idatzizko komunikazioko teknikak erabiltzea, naturagune bateko erabiltzaileak 
prestatzeko eta informatzeko. 
EI2.5 Emandako informazioa jasotzen dela eta ondo interpretatzen dela ziurtatzea. 
EI2.6 Posizionamendu globaleko teknologia erabiltzea —kartografia, adibidez—, naturaguneetako erabiltzaileak 
orientatzeko.  

A3: Naturaguneak kontrolatzeko jarduerak gauzatzea: 
EI3.1 Tokiko flora eta fauna identifikatzea, landa-gidak erabiliz. 
EI3.2 Erroldak eta laginketak egitea. 
EI3.3 Laginak hartzea, eta laborategira bidaltzeko prestatzea. 
EI3.4 Urruneko komunikazio-bitartekoak erabiltzea, naturagune bat kontrolatzeko eta zaintzeko erreminta gisa.  
EI3.5 Ustezko arau-hauste administratibo bategatik idatzitako ikuskapen-akta batekin batera aurkezteko txosten bat 
idaztea. 
EI3.6 Ustezko legez kontrako jarduera eta/edo delitua zein den jakitea, baita legez kontrako jarduera horren ustezko 
erantzule diren pertsona fisikoak eta/edo juridikoak zein diren jakitea ere. 
EI3.7 Salatzen diren gertaerak xehetasunez deskribatzea, eta egokitzat jotzen den ikus-entzunezko informazio 
guztiaren txosten batez laguntzea.  

A4: Natura-inguruneko isuriak eta izurriteak identifikatzea eta detektatzea. 
EI4.1 Isuriak eta haiek isuritako substratuak ezagutzea. 
EI4.2 Beharrezkoak diren laginak jasotzea. 
EI4.3 Isuri posibleari buruzko txostena, aktak edo atestatuak egitea. 
EI4.4 Indarrean dagoen araudiaren arabera helaraztea jasotako laginak. 
EI4.5 Agente patogenoak identifikatzea. 
EI4.6 Eremu eta espezie kaltetuak neurtzea eta zenbatzea. 
EI4.7 Dagokion txostena idaztea. 
EI4.8 Dagokion tratamendua aplikatzen dela gainbegiratzea. 

A5: Ehiza- edo arrain-habitat bat gainbegiratzea:  
EI5.1 Ehiza- eta arrain-eremuak mugatzen dituzten seinaleak identifikatzea. 
EI5.2 Ehiza- eta arrain-populazioen erroldak eta laginketak egitea. 
EI5.3 Legez kontrako jarduera posibleak identifikatzea.  
EI5.4 Ehizatzeko eta arrantzan egiteko baimenak gainbegiratzea.  
EI5.5 Ehiza- edo arrantza-jardueretako armak, arteak eta beste tresna batzuk identifikatzea (zatiak, piezak edo 
osagaiak). 
EI5.6 Arma batekin joan behar duen dokumentazioa gainbegiratzea. 

A6: Baso-tratamenduak- eta ustiapenak eta leheneratze hidrologikoak gainbegiratzea: 
EI6.1 Pisten eta zura ateratzeko bideen ibilbidea egiaztatzea. 
EI6.2 Zur-sortak kubikatzea. 
EI6.3 Birpopulatu beharreko eremuaren muga fisikoak egiaztatzea. 
EI6.4 Birpopulazioan erabili behar den landarearen egoera gainbegiratzea. 
EI6.5 Birpopulazioa egiteko giza baliabideak eta baliabide mekanikoak egiaztatzea, eta segurtasun-neurriak betetzen 
direla gainbegiratzea. 
EI6.6 Basoa eta sistema hidrologikoa zuzentzeko obra baten segimendua egitea. 
EI6.7 Lanek eragindako inpaktuak eta kalte ekologikoak identifikatzea. Zuzenketa-neurriak proposatzea. 
EI6.8 Tratamendua egiten duen enpresak egin dituen arau-hausteak ikertzea, halakorik gertatu bada. 
EI6.9 Birpopulazioari buruzko segimendu-txosten bat idaztea, egokitzat jotzen diren iradokizunak eta iruzkinak sartuz. 

A7: Suteak prebenitzeko eta itzaltzeko lanak gainbegiratzea: 
EI7.1 Baso-sute arriskua eragin dezaketen jarduerak gainbegiratzea eta baimentzea, adibidez, erreketa kontrolatuak 
eta su artifizialak. 
EI7.2 Itzaltze-bitartekoen erabilgarritasuna egiaztatzea. 35 
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EI7.3 Itzaltze-bitartekoekin komunikatzea. 
EI7.4 Segurtasun-protokoloak aplikatzea. 
EI7.5 Egindako ekintzen emaitzak egiaztatzea. 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 
Edukiak: 
1. Naturaguneetako eta landa-eremuetako natura-inguruneko aisialdi-erabileraren kontrola 

- Bideen seinaleztapena. 
- Natura-ingurunearen aisialdi-erabileraren ondorioz sortutako ingurumen-inpaktuen balorazioa. 
- Natura-inguruneko aisialdi-erabilerako zonen erabiltzaileak prestatzeko eta/edo informatzeko komunikazio-teknikak 

aplikatzea. 
- Ingurumen-heziketako eta -interpretazioko oinarrizko jarduerak egitea. 
- Bideen eta aisialdirako zonen egoera baloratzea benetako erabilerarako eta erabilera potentzialerako. 

2. Natura-ingurunearen eta landa-eremuaren kontrola eta babesa. 
- GPSa, PDAa eta iparrorratza erabiltzea. 
- Irrati finkoak eta eramangarriak erabiltzea. 
- Ofimatika-programak eta kartografia-tratamenduko programak dituzten ordenagailuak erabiltzea. 
- Prismatikoa, lupak eta argazki-kamerak erabiltzea. 
- Flora eta faunari buruzko landa-gidak erabiltzea. 
- Landare- eta animalia-populazioak zenbatzea. 
- Txostenak, ikuskapen-aktak, ofizioak eta atestatuak idaztea. 
- Legedia erabiltzea, bai paperean bai euskarri informatikoan. 

3. Izurriteen, hondakinen eta/edo isurien detekzioa, kontrola eta zaintza. 
- Isuriak identifikatzea. 
- Laginak hartzea. 
- Laginak bideratzea eta bidaltzea (zainketa-katea). 
- Natura-inguruneko izurriteak identifikatzea, eta haien eragina neurtzea. 
- Izurriteen aurka aplikatutako tratamenduak gainbegiratzea. 

4. Ehiza- eta arrain-espezieen habitataren identifikazioa eta hobekuntza. 
- Ehiza- eta arrantza-esparruak ezagutzea eta mugatzea. 
- Ehiza- eta/edo arrain-espezieen erroldak egitea. 
- Arrain- eta/edo ehiza-trofeoak baloratzea. 
- Ehiza- eta/edo arrantza-armak eta/edo -arteak ezagutzea.  
- Ehizatzeko eta arrantzan egiteko baimenak gainbegiratzea. 
- Ehizako eta arrantzako arau-hausteak bideratzea. 

5. Baso-baliabideen ustiapenen, baso-berritzeen eta leheneratze hidrologikoen kontrola eta zaintza. 
- Plan tekniko dasokratikoak interpretatzea. 
- Zur-pilak kubikatzea. 
- Entrega-aktak, azken akatk eta segimendu-txostenak egitea. 
- Baso-ustiapenen inpaktuak baloratzea. 
- Birpopulazioan erabili beharreko espezieak eta haien egora gainbegiratzea. 
- Birpopulatzeko lanen segida finkatzea. 
- Leheneratze hidrologikoko obren segimendua egitea. 
- Inpaktu-azterketen baldintzatzaileak betetzen direla gainbegiratzea. 

6. Baso-suteen prebentzioa, zaintza eta haiek itzaltzeko laguntza. 
- Itzaltze-bitartekoak egiaztatzea. 
- Komunikazio-protokoloak erabiltzea. 
- Segurtasun-protokoloak aplikatzea. 36 
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- Erreketa kontrolatuetako arriskuak ebaluatzea. 
- Erreketa kontrolatuetarako baimenak ematea eta egiaztatzea. 
- Erreketa kontrolatuak gainbegiratzea. 

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 

.
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0083_3 
Natura-inguruneko aisialdi-
erabilerako jarduerak, eta 
natura-ingurunearen babesa. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Segurtasuna eta ingurumena lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria. 

2 urte 

MF0084_3 
Baliabide naturalen 
ustiapenen kontrola eta 
zaintza. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Segurtasuna eta ingurumena lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria. 

2 urte 

MF0085_3  
Ehiza- eta arrain-baliabideen 
ustiapenaren kontrola eta 
zaintza. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Segurtasuna eta ingurumena lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria. 

2 urte 

MF0086_3  
Naturaguneen leheneratze, 
mantentze, antolamendu eta 
defentsaren kontrola eta 
zaintza. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Segurtasuna eta ingurumena lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria. 

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
40 
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- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 30 50 

Ingurumen-laborategia 45 60 
Ingurumeneko naturagunea* 20.000 20.000 

 
* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

Ingurumen-laborategia X X X 
Ingurumeneko naturagunea* X X X 

 
* Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak. 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
- Espezialitateko software espezifikoa. 
- Errotuladorearekin idazteko bi arbel. 
- Orri birakaria. 
- Ikasgelako materiala. 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Ingurumen-laborategia 

- Hondakin toxikoetarako NBEak. 
- Termometroa. 
- Lurzoruen, uren, hondakinen, toxikoen, metalen eta abarren laginak 

hartzeko andelak. 
- Pintzak, bainuontziak, eragingailuak, pipeta automatikoak, eskuilak, 

koilarak, udarak, xurgagailuak, etab. 
- Kalibrazio-konponbideak. 
- Erreaktiboak. 
- Hozgailu bat. 
- Armaitu bat. 
- Norbera babesteko ekipoak. 
- Balantza digitala. 
- Elektrodoak. 41 
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- Zentrifugagailua. 
- Bainuak. 
- pH-metroak. 
- Turbidimetroa. 
- Emari-neurgailua. 
- Eskuzko termometroa eta termometro elektronikoa. 
- Sonometro elektronikoa. 
- Airea aztertzeko oinarrizko kita. 
- CO2-a neurtzeko gailu eramangarria. 
- Disolbatutako oxigenoa neurtzeko gailua. 
- Urak aztertzeko oinarrizko maletina. 

Ingurumeneko naturagunea* 
- Baso-tratamenduak, ehiza-jarduerak, natura-inguruneko aisialdi-

erabilerako jarduerak eta baso-suteak defendatzeko jarduerak 
egiten diren naturagune babestua/k. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
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. 
. 
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