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Albaina - Okina 
11,3 Km 

 

 

Kokapen geografikoa 

 Ez da halabeharrezkoa GR 38 mendiko ibilbide luzearen izena “Ardoaren eta 

arrainaren ibilbidea” izatea. Mendeetan zehar, hain zuzen ere, mandazainek bertako 

bideak erabiltzen zituzten, Arabako Errioxako ardo ona iparraldera eramateko eta 

Bizkaiko portuetako arraina gatzunetan ekartzeko. 

Albaina eta Okariz artean, GR 38ak, interes natural handiko gunea zeharkatzen 

du, Uda ibaiaren haitzartea. Etapa Albainako enparantzatik abiatzen da, Sasetarantz, 

bidean Parizako herrigunea zeharkatuz.Trebiñoko hiru herrixka hauek lotzen dituen 

bidea paisaia lehor batetik igarotzen da, tarteka arte eta erkametzak azaltzen dituzten 

labore lurren artetik. Uda Ibaiaren ur korronteak ureztatzen du paisai idor hau, 

mendeetan zehar Trebiñoko erroten gurpilak martxan jarri zituen ur korronte berak. Ur 

korronte hau izan zen Uda ibaiaren haitzarte ezaguna sortu zuena ere, Sáseta eta Okina 

artean zeharkatzeko aukera izango dugun haitzarte ezin ederragoa, hain zuzen. 

Igarobide natural honek, haitz artean historiaurreko aztarnategi garrantzitsua 

ezkutatzen du, Mendaldiako aztarnategia, alegia, eta landaretza artean milaka urte 

dituzten haginen basoa gorderik du.   
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Fauna eta landareria 

Bertako landareria basoa eta haitza dela esan daiteke. Basorik esanguratsuena 

ameztia bada ere (ametzek ?quercus pyrenaica? osatutako Europako basorik 

handienetako bat da), Izkiko mendietan beste zenbait baso sakabanatzen da: pagadiak, 

artadiak, altzadiak, erkameztiak, urkidiak (Euskal Herriko handiena bertan dago), baso 

mistoak, lertxundiak, hariztiak eta abar. 

Soila mendiaren magalean hainbat arrazoi direla kausa "Aparteko Zuhaitz" izendatutako 

hagin bat (Taxus baccata) eta ezki bat (Tilia platyphylos) daude. 

Zeruetan hegazti ikusgarriak dabiltza hara eta hona, baso zabalen 

gainetik: arrano beltza, belatz handia, sai zuria eta sai arrea. Hauek guztiek Izkiko 

kareharrizko amildegietan egiten dute habia. 

Datu historikoak 

Halakoa eta nola genioen lehen, ibilbide honen garrantzi historikoak autoritate 

desberdinak mantentzea erabaki zezatela eragin du. Gure historiako parte txikia, baita 

ere transhumantzia-ko eta artzaintzako bide desberdinak dira.  

Bide hauek gordetzen dute mandazainetako eta edozein eleberriren merezidunak diren 

lapurretako istorioak edo gure denboretako filmak. 

IBILBIDEA 

0 Km. / 0 h. 0. Albaitako plazatik hilerrirantz abiatuko gara, gure ezkerrean porlanezko 

pista bat hartuta. Bidebanatze batera iritsita, alorren artean zuzen jarraitu eta errepidea 

lurpeko pasabide batetik zeharkatuko dugu. 

2 Km. / 20 min. Ayuda ibaia harrizko zubi batetik gurutzatu eta Parizara doan errepidea 

zeharkatuko dugu, labore-sailen arteko pistan barrena zuzen jarraitzeko. Gure ezkerrean 

bide bat utzita, zuzen jarraituko dugu bidebanatze batera iritsi arte; eskuinetara jo eta 

Parizara iritsiko gara  

6 Km / 1.30 h. Erreka gainditutakoan, eskuinean bide bat utzi eta ezkerretara joko dugu, 

Barlas edo San VIcente Gainaren mendi-hegalean gora. Arte eta ipuru batzuen artean 

ibili eta, laster, lepora iritsi eta Saseta ikusiko dugu 

10 km / 3 h. Okinara iritsiko gara, bertan autobusa izango dugu gure zain Gasteizera 

bueltatzeko. 


