BASOA ETA NATURA INGURUNEA KUDEATZEA
Konpetentzia orokorra:
Titulu honen konpetentzia orokorra da mendiko
eta mintegietako lanak programatzea,
antolatzea, gainbegiratzea eta, hala badagokio,
egitea, eta, eginkizun horretan, naturaingurunea
kontrolatzea eta babestea eta pertsonak
ingurumena kontserbatzeko eta
hobetzeko trebatzea, betiere kalitate-planak,
laneko arriskuen prebentzioari buruzkoak
eta ingurumena babestekoak indarreko legeriaren arabera aplikatuta

Heziketa-zikloaren helburu orokorrak:
1. Basogintzako proiektuak aztertzea eta haien kapituluetariko bakoitza interpretatzea,
egin behar diren lanak zehazteko.
2. Neurtzeko tresna eta aparatuen maneiua deskribatzea, eta dokumentazio teknikoa
erabiltzea, eragiketa topografikoak egiteko.
3. Erreminta eta makinen erabilera deskribatzea, haiek egingo den eragiketarekin
erlazionatzea eta ezarritako prozedurak eta kalitate- eta segurtasun-protokoloak
zuzentzea eta aplikatzea, altuerako lanak egiteko.
4. Basoberritzeko eta basoen hidrologia zuzentzeko lanetan eragiketak, baliabide
teknikoak eta giza baliabideak identifikatzea eta hautatzea, eta haiek
programatzeko eta kontrolatzeko egokitasuna baloratzea.
5. Baso-masen egitura eta hazkundeak aztertzea, eta bitarteko eta datu teknikoak
erabiltzea baso-tratamenduak programatzeko.
6. Inguruneko baliabideak baloratzea, eta basogintzako produktuen
aprobetxamendurako ahalmena aztertzea.
7. Neurtzeko tresneria eta materialak maneiatzea, inbentario-lanak antolatzeko eta
egiteko ezarritako protokoloei jarraiki.
8. Ingurunea eta landare- eta animalia-espezieen populazioak aztertzea,
Inbentarioprozedurak aplikatuta, habitata hobetzeko jardunak programatzeko.
9. Produkzio-faktoreak aztertzea, informazio teknikoa kontsultatuta, mintegiko hazi eta
landareen produkzioa programatzeko.
10. Arrisku-faktoreen gainean jardutea, eta baso-suteak kontrolatzeko eta itzaltzeko
duten eragina baloratzea.
11. Kontrol-metodoak hautatzea eta aplikatzea, detektatutako agenteak eta sintomak
aztertuta, landareen eta instalazioen osasun-egoera egiaztatzeko.
12. Jardunak gainbegiratzea eta indarreko legeria interpretatzea, natura-ingurunea
kontrolatzeko eta babesteko.
13. Sektoreko bilakaera zientifikoarekin, teknologikoarekin eta antolakuntzakoarekin
Eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin erlazionatutako ikasteko
aukerak eta baliabideak aztertzea eta erabiltzea, eguneratzeko espirituari eusteko
eta lanegoera eta egoera pertsonal berrietara egokitzeko.
14. Sormena eta berritzeko espiritua garatzea laneko eta bizitza pertsonaleko
prozesuetan eta antolamenduan sortzen diren erronkei erantzuteko.

15. Oinarritutako erabakiak hartzea, inplikatutako aldagaiak analizatuta, hainbat
esparrutako jakintzak integratuta eta erabakiak hartzean huts egiteko aukera eta
arriskuak onartuta, hainbat egoera, arazo edo kontingentziari aurre egin eta
konponbidea aurkitzeko.
16. Talde-laneko testuinguruetan lider izateko, motibatzeko, gainbegiratzeko eta
komunikatzeko teknikak garatzea, lan-taldeen antolamendua eta koordinazioa
errazteko.
17. Komunikatzeko estrategiak eta teknikak aplikatzea, transmitituko diren edukietara,
xedera eta hartzaileen ezaugarrietara egokituta, komunikazio-prozesuetan
eraginkortasuna ziurtatzeko.
18. Laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko egoerak ebaluatzea eta
prebentzio-neurri pertsonalak eta kolektiboak proposatzea eta aplikatzea, laneko
prozesuetan aplikatzekoa den araudiaren arabera, ingurune seguruak bermatzeko.
19. Irisgarritasun unibertsalari eta denontzako diseinuari erantzuteko beharrezkoak
diren ekintza profesionalak identifikatzea eta proposatzea.
20. Ikasteko prozesuan egindako lan eta jardueretan kalitate-parametroak
Identifikatzea eta aplikatzea, ebaluazioaren eta kalitatearen kultura baloratzeko eta
Kalitatea kudeatzeko prozedurak gainbegiratzeko eta hobetzeko gai izateko.
21. Kultura ekintzailearekin, enpresakoarekin eta ekimen profesionalekoarekin
erlazionatutako prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa
egiteko edo lan bati ekiteko.
22. Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik,
gizarteko agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea,
herritar demokratiko gisa parte hartzeko.
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1. Botanika agronomikoa:
-

Landareak identifikatzea, teknika eta metodo taxonomikoak erabilita.
Landare-espezieak geografikoki kokatzen ditu, banaketa biogeografikoaren
Dokumentuak interpretatuta.
Landatutako landareak ezaugarritzen ditu, eta, horretarako, morfologia,
aprobetxamendua eta barietateak aztertzen ditu.
Lorategiko landareak ezaugarritzen ditu, eta, horretarako, parametro
biometrikoak eta apaindura-balioa aztertzen ditu.
Basoko espezieen laborantza-ezaugarriak identifikatzen ditu, faktore
ekologikoak eta morfologikoak aztertuta.

2. Fitopatologia:
-

-

-

Landareen osasun-egoeraren jarraipena antolatzen du, eta,
Horretarako izurriteak eta gaixotasunak deskribatzen ditu eta ezarritako
protokoloei jarraitzen die.
Kontrol fitosanitarioa programatzen du, eta, horretarako, metodoak, teknikak
eta jarduteko protokoloak eta ingurunearen ezaugarriak aztertzen ditu.
Produktu fitosanitarioak biltegiratzeko eta manipulatzeko lanak gainbegiratzen
ditu, eta, horretarako, ezarritako arauak eta protokoloak interpretatzen ditu.
Produktu fitosanitarioak prestatzean eta aplikatzean babes-neurriak ezartzen
ditu, eta, horretarako, osasunerako arriskuak eta ingurumenaren gaineko
ondorioak identifikatzen ditu..
Produktu fitosanitarioa prestatzeko eta aplikatzeko lanak antolatu eta egiten
ditu, eta, horretarako, teknikak eta bitartekoak hautatzen ditu.
Produktu kimiko fitosanitario arriskutsuen hondakinak kudeatzeko lanak
koordinatzen ditu, ezarritako prozedurei jarraiki.
Agrosistemaren osasun-maneiua antolatu eta egiten du, eta, horretarako,
teknikak eta prozedurak araudi ekologikoarekin erlazionatzen ditu.

3. Nekazaritzako Topografia:
- Planoak, aireko argazkiak edo mapak interpretatzen ditu, eta, horretarako,
sestra-kurbak, eskalak eta sinbolo topografikoak aztertzen ditu.
- Landa-laneko datu-bilketa antolatzen du, eta, horretarako, egingo dituen
eragiketak, erabilikoduen metodoa eta laneko baliabideak deskribatzen ditu.
- Aparatu eta bitarteko topografikoak maneiatzen ditu, haien ezaugarriak eta
funtzionamendua zaldu eta aurrez ezarritako prozedura aztertzen du.
- Mapak eta planoak irudikatzen ditu, eta, eginkizun horretan, irudikatzeko
teknikak eta lurneurketak deskribatzen ditu.
- Puntuak eta irudiak zuinkatzen ditu planoaren informazioa interpretatuta.

4. Nekazaritzako eta basogintzako makineria eta instalazioak .
-

-

-

-

-

-

-

-

Nekazaritzako lantegia instalatzeko eta kudeatzeko lanak antolatzen du, eta,
horretarako, ustiategia mantentzeko eta konpontzeko lanen beharrak aztertzen
ditu.
Oinarrizko mekanizazio-eragiketak eta soldadura-eragiketak gainbegiratu eta
egiten ditu, eta, horretarako, teknikak aztertzen ditu eta azken produktuaren
kalitatea egiaztatzen du.
Nekazaritzako eta basogintzako eta lorezaintzako makineriaren eta tresneriaren
funtzionamendua kontrolatzen du, eta, horretarako, erabiltzeko eskuliburuak
eta planak aztertzen ditu.
Instalazioen funtzionamendua eta mantentze-lanak programatzen ditu, eta,
horretarako, haien ezaugarriak aztertu eta haiek erabiltzeko eskuliburuak eta
planak interpretatzen ditu.
Instalazioen, makineriaren eta tresneriaren matxurak ebaluatzen ditu eta haiek
konpontzeko eta doitzeko lanak gainbegiratzen ditu, eta, horretarako, haien
irispidea, esku-hartzeen kostua eta egindako lanak aztertzen ditu.
Makineria eta tresneria mantentzeko lanak programatu eta gainbegiratzen ditu,
eta, horretarako, haien zehaztapen teknikoak eta ustiategiaren produkziohelburuak aztertzen ditu.
Makineria, tresneria eta instalazioak erosteko, ordezteko edo baztertzeko
planak prestatze ditu, eta, horretarako, irizpide teknikoak eta ekonomikoak eta
ustiategiaren produkzio-plana aztertzen ditu
Arriskuen prebentziorako, norberaren segurtasunerako eta ingurumenbabeserako neurriak aplikatzen ditu, eta, horretarako, lan-baldintzak eta
arrisku-faktoreak baloratzen ditu

5. Ingurumen-hezkuntzako teknikak:
-

-

-

Ingurumen-hezkuntzako teknikak ezaugarritzen ditu, eta horien aplikazioa
balioak eskuratzearekin erlazionatzen du.
Ingurumen-dokumentazioa biltzen du, eta, horretarako, informazioaren
euskarriak eta baliabideak hautatzen ditu.
Ingurumen-informaziorako eta -zabalkunderako baliabideak eta materialak
prestatzen ditu, eta, horretarako, lortu nahi diren xedeak eta helburu den
taldearen ezaugarriak aztertzen ditu.
Ingurumenari buruzko informazioa ematen du, eta, horretarako, naturabaliabideak modu iraunkorrean erabiltzea sustatzen du eta teknika eta material
egokiak hautatzen ditu.
Ingurumena interpretatzeko prozedurak ezaugarritzen ditu, bisitatutako tokiaren
inguruneko baliabideak eta azpiegiturak erabilita.

6. Baso-inguruneko aprobetxamenduen kudeaketa:
-

Baso-aprobetxamenduko lanak antolatzen ditu, eta, horretarako, eragiketak eta
faktore teknikoak aztertzen ditu.
Basogintzako zur-aprobetxamenduak kudeatzen ditu, eta, horretarako, teknikak
eta metodoak aprobetxamendu-planarekin erlazionatzen ditu.
Kortxoa erauzteko lanak kudeatzen ditu, eta, horretarako, teknikak, prozesuak
eta inplikatutako faktoreak ezaugarritzen ditu..
Basoko beste produktu batzuk biltzeko lanak planifikatzen ditu, eta,
horretarako, teknikak eta prozesuak inplikatutako faktoreekin erlazionatzen ditu.

-

-

7.

Larre naturalen aprobetxamendua eta biomasa lortzeko lanak gainbegiratzen
ditu, eta, horretarako, prozedurak ingurunearen ezaugarriekin erlazionatzen
ditu.
Arriskuen prebentziorako, norberaren segurtasunerako eta ingurumenbabeserako neurriak aplikatzen ditu, eta, horretarako, lan-baldintzak eta
arrisku-faktoreak baloratzen ditu.

Baso-mintegiaren kudeaketa eta antolamendua:
-

-

-

Baso-mintegiko produkzioa planifikatzen du, eta, horretarako, landarea
ekoizteko sistemak eta basoberrituko den gainazala aztertzen ditu.
Fruituak, haziak eta landare-materiala lortzeko eta prestatzeko prozesuak
antolatzen ditu, eta, horretarako, teknikak parametro ekologiko eta
bioklimatikoekin erlazionatzen ditu.
Landare-materiala baso-mintegietan ezartzeko prozesua koordinatzen du, eta,
horretarako, hazkuntza-ingurunea prestatzeko, ereiteko eta propaguluak
kokatzeko teknikak aztertzen ditu.
Laborantza-eragiketak programatzen ditu, eta laborantza-teknikak deskribatzen
ditu.
Baso-landarea aklimatatzeko eragiketak koordinatzen ditu, eta, horretarako,
espeziea basoberrituko den eremuarekin erlazionatzen du.

8. Ehizaren kudeaketa:
-

-

-

9.

Fauna erroldatzeko lanak egiten ditu, eta, horretarako, teknikak, bitartekoak eta
metodoak habitataren eta espezieen ezaugarriekin erlazionatzen ditu.
Ehiza-espezieen eta espezie elkartuen habitata kontserbatzeko eta hobetzeko
lanak antolatu eta gainbegiratzen ditu, eta, horretarako, teknikak eta
prozedurak aztertzen ditu.
Ehiza-espazio bateko populazioak zaintzeko, jarraitzeko eta kontrolatzeko
lanak egiten ditu, eta, horretarako, teknikak eta metodoak aztertzen ditu.
Ehizarako espezieen produkzioa antolatu eta gainbegiratzen du, eta,
horretarako, instalazioak, bitartekoak eta teknikak espezieen ezaugarriekin
erlazionatzen ditu.
Ehiza-espazio baten aprobetxamendu iraunkorra planifikatu eta antolatzen du,
eta horretarako, antolamendu-plana aztertzen du eta ehiza-modalitateak
ingurunearen eta espezieen ezaugarriekin erlazionatzen ditu.

Arrantza kontinentalaren kudeaketa:
-

-

-

Komunitateak eta habitat urtar kontinentala kudeatzeko lanak antolatu eta
gainbegiratzen ditu, eta, horretarako, prozedurak aztertzen ditu eta ezarritako
teknikak aplikatzen ditu.
Ibilgua kudeatzeko lanak planifikatzen ditu, eta, horretarako, teknikak
deskribatzen ditu eta parametro bioklimatikoak aztertzen ditu.
Ur-bazterra eta bertako instalazioak kudeatzeko lanak antolatu eta
gainbegiratzen ditu, eta, horretarako, teknikak eta prozedurak aztertzen ditu.
Ingurune ibaitarraren eta aintziratarraren babesa kudeatzeko lanak egiten ditu,
eta, horretarako, prozedurak eta jardun-protokoloak programatutako
zereginekin erlazionatzen ditu.
Ur kontinentaletako arrain-aprobetxamenduak kontrolatzen ditu, eta,
horretarako, burutu behar diren jardunak deskribatzen ditu.

-

Arrain-haztegi baten eta karramarro-haztegi baten funtzionamendua
gainbegiratzen du, eta, horretarako, espezieen beharrak ustiategiaren
produkzio-helburuekin erlazionatzen ditu.

10. Mendien kudeaketa:
-

-

-

-

11.

Baso-inbentarioa egiteko eta zuhaitzak eta baso-masak neurtzeko lanak
koordinatu eta egiten ditu, eta, horretarako, lan horiek teknika dasometrikoekin
eta mendien antolamenduarekin erlazionatzen ditu.
Baso-masen baso-tratamenduak gainbegiratzen ditu, eta, horretarako, haiek
gauzatzeko prozedurak ezaugarritzen ditu.
Basoberritzeko eta basotzeko lanak koordinatu eta kontrolatzen ditu, eta,
horretarako, prozesu bakoitzari dagozkion metodoak eta teknikak aztertzen
ditu.
Basoen hidrologia lehengoratzeko lanak ezarri eta gainbegiratzen ditu, eta,
horretarako, eraikitzeko baldintza edafoklimatikoak eta landarediaren egoera
aztertzen ditu.
Basolanak, basoberritzeko eta basoen hidrologia lehengoratzeko lanak proiektu
batetik abiatuta programatzen ditu, eta, horretarako, lan horiei dagozkien
faktore teknikoak eta jardunak aztertzen ditu
Oihanbideak irekitzeko eta mantentzeko lanak koordinatu eta kontrolatzen ditu,
eta, horretarako, oinarrizko eraikuntza-teknikak aztertzen ditu.
Natura-ingurunearen kontserbazioaren kudeaketa:

-

Natura-ingurunearen erabilera publikoa kontrolatzen du, eta, horretarako,
plangintza- eta kudeaketa-tresnak aztertzen ditu.
Jabari publikoa zaintzen du, eta, horretarako, kontrol-metodoak eta -teknikak
interpretatzen ditu.
Flora- eta fauna-espezieak kontrolatzen ditu, eta, horretarako, teknikak
espeziearekin erlazionatzen ditu.
Natura-inguruneko ekipamendua eta egiten diren obrak gainbegiratzen ditu,
eta, horretarako,obra-zuzendaritzako teknikak deskribatzen ditu.
Natura-inguruneko ekipamendua eta egiten diren obrak gainbegiratzen ditu,
eta, horretarako, obra-zuzendaritzako teknikak deskribatzen ditu.

12. Baso-suteen kontrako defentsa:
-

-

Baso-suteen prebentzioa gainbegiratu eta antolatzen du, eta, horretarako,
faktore teknikoak eta bitartekoak garatuko dituen jardunekin erlazionatzen ditu..
Baso-suteak zaintzeko eta detektatzeko lanak gainbegiratu eta egiten ditu, eta,
horretarako, metodoak eta teknikak aztertzen ditu.
Baso-sute bat detektatu izanaren berri ematen du, eta, horretarako, teknikak,
transmisiotresneria eta jarduteko protokoloak ezaugarritzen ditu.
Baso-suteak kontrolatzeko eta itzaltzeko lanak gainbegiratu eta antolatzen ditu,
eta, horretarako, eman dizkioten argibideak interpretatu eta erabilitako
metodoak deskribatzen ditu.
Baso-suteen sorburuak ikertzeko jardueretan laguntzen du, eta, horretarako,
metodoak eta teknikak jarduteko protokoloekin erlazionatzen ditu.
Arriskuen prebentziorako, laneko segurtasunerako eta ingurumen-babeserako
neurriak aplikatu ditu, eta, horretarako, lan-baldintzak eta arrisku-faktoreak
baloratu ditu.

13. Basoa kudeatzeko eta ingurunea kontserbatzeko proiektua:
14.

Produkzio-sektorearen beharrak identifikatzen ditu eta behar horiek ase
ditzaketen ereduzko proiektuekin lotzen ditu.
Tituluan adierazitako konpetentziekin lotutako proiektuak diseinatzen ditu, eta
horiek osatzen dituzten faseak barne hartu eta garatzen ditu.
Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
Proiektua gauzatzea planifikatzen du, eta esku hartzeko plana eta dagokion
dokumentazioa zehazten du.
Proiektua gauzatzean, jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak definitzen
ditu, eta erabilitako aldagaiak eta tresnak hautatu izana justifikatzen du.
Ingeles teknikoa:

-

-

-

15.

Tituluaren lanbide-esparruarekin, prestakuntza pertsonalarekin eta eskainitako
produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako ahozko informazioa interpretatu eta
erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, enpresa motak eta
horien kokapena identifikatu eta deskribatzen du.
Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko dokumentuak
interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko
eskuliburua,
eskabide-orria,
jasotzeedo
entrega-orria,
fakturak,
erreklamazioak.
Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta
aplikatzen ditu, herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren
ohiturak errespetatuz.
Laneko prestakuntza eta orientabidea:

-

Lan-munduratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzako hautabideak identifikatu
ondoren, lanaukerak hautatzen ditu.
Talde-laneko estrategiak aplikatzen ditu, eta erakundearen helburuak lortzeko
duten eraginkortasuna baloratzen du.
Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzen ditu,
eta lankontratuetan horiek onartzen ditu.
Estalitako kontingentzien aurrean, Gizarte Segurantzako sistemaren babesekintza zehazten du eta prestazio mota guztiak identifikatzen ditu.
Bere jardueraren ondoriozko arriskuak ebaluatzen ditu, lan-inguruneko lanbaldintzak eta arrisku-faktoreak aztertuta.
Enpresa txiki batean, arriskuen prebentziorako plana egiten laguntzen du,
inplikatutako agente guztien erantzukizunak identifikatuta.
Prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzen ditu, eta tituluari lotutako laninguruneko arrisku egoerak aztertzen ditu.

16. Enpresa eta ekimen sortzailea:
-

Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak ezagutzen ditu, eta lanpostuen eta
enpresa-jardueren ondoriozko eskakizunak aztertzen ditu.
Enpresa txiki bat sortzeko aukera zehazten du, enpresa-ideia aukeratzen du
eta haren bideragarritasuna oinarritzen duen merkatu-azterketa egiten du,
jardun-ingurunearen gaineko eragina baloratuta eta balio etikoak gaineratuta.

-

-

14.

Enpresa-plan bat egiteko eta, ondoren, hura abiarazi eta eratzeko jarduerak
egiten ditu. Dagokion forma juridikoa hautatzen du eta, horren arabera, legezko
betebeharrak identifikatzen ditu.
ETE baten oinarrizko kudeaketa administratibo eta finantzarioko jarduerak
egiten ditu: kontabilitate- eta zerga-betebehar nagusiak egiten ditu, eta
dokumentazioa betetzen du.
Lantokiko prestakuntza:

-

Enpresaren egitura eta antolamendua identifikatzen ditu, eta horiek lortutako
produktuen produkzioarekin eta merkaturatzearekin erlazionatzen ditu.
Lanbide-jarduera garatzean ohitura etikoak eta lanekoak aplikatzen ditu,
lanpostuaren eta enpresan ezarritako prozeduren arabera.
Baso-landarea ekoizteko lanak antolatu eta egiten ditu, eta, horretarako, basomintegiko metodoak eta teknikak aplikatzen ditu.
Eragiketa topografikoak egiten ditu, eta, horretarako, erabiliko duen metodoa
eta laneko baliabideak deskribatzen ditu.
Baso-masak kudeatzeko lanak koordinatu eta gainbegiratzen ditu, eta,
horretarako, faktore teknikoak eta jardunak aztertzen ditu.
Natura-ingurunea eta jabari publikoa kontrolatu eta zaintzen ditu, eta,
horretarako, metodoak eta teknikak interpretatzen ditu..
Baso-aprobetxamenduak antolatu eta kudeatzen ditu, eta, horretarako, teknikak
eta metodoak aprobetxamendu-planarekin erlazionatzen ditu.
Ehiza eta arrainak kudeatzeko lanak planifikatzen ditu, eta, horretarako,
teknikak, bitartekoak eta prozedurak aztertzen ditu.
Baso-masen osasuna babesteko lanak antolatu eta egiten ditu, eta,
horretarako, ezarritako metodoak eta teknikak aplikatzen ditu
Baso-suteak prebenitzeko, zaintzeko, detektatzeko eta itzaltzeko lanak antolatu
eta gainbegiratzen ditu, eta, horretarako, metodo eta teknikei jarraitzen die.

Lanbideak:
-

-

-

Basoberritze-enpresetako arduraduna.
Basoen hidrologia zuzentzeko lanak eta baso-inbentariokoak egiten dituzten
enpresetako arduraduna.
Baso-tratamenduak egiten dituzten enpresetako arduraduna.
Suteen prebentzioko eta itzalketako unitateen koordinatzailea.
Baso-suteen prebentzioko eta itzalketako unitateko burua.
Baso-suteen zaintzaileen koordinatzailea.
Basoko izurrite eta gaixotasunen aurka borrokatzeko lanak egiten dituzten
enpresetako arduraduna.
Oihanbideak eraikitzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten enpresetako
arduraduna.
Basoberritze-lanetako, baso-tratamenduetako eta basoko izurrite eta
gaixotasunen aurkako tratamenduetako bere konturako langile kualifikatua.
Topografia-lanetako praktikoa.
Basogintzako arduraduna edo langileburua.
Baso-aprobetxamenduetako enpresetako arduraduna.
Mintegietako arduraduna, oro har.

-

-

Landareak mintegian ugaltzeko lanen arduraduna.
Haziak eta fruituak altueran biltzeko lanen arduraduna.
Habitat urtar kontinentalaren eta ehiza-espezieen habitataren jarraipena
asmatzeko, planifikatzeko eta egiteko laguntza teknikoko jardueren arduraduna.
Ehiza-espezieak, arrainak eta karramarroak birpopulatzeko lanen arduraduna.
Habitat urtar kontinentala eta ehiza-espezieena egokitzeko lanen arduraduna.
Natura-parkeko, administrazioaren ehiza-erreserbako eta administrazioaren
zein unibertsitateen / ikerkuntza-zentroen esparru publikoko arduraduna.
Harrapariak edo espezie inbaditzaileak legez kontrolatzeko jardueretan
espezializatutako langilea.
Ehiza-kudeatzailea.
Landa zaintzeko lanen koordinatzailea.
Ehiza- eta arrain-turismoko enpresetako arduraduna.
Baso-agentea edo antzekoa.
Naturaguneen zaintzailea.
Ingurumen-hezitzailea.
Naturako monitorea.

