BESKYDY/OKOLÍM OSTRÉHO

značkou, kde můžete slyšet i zpívající lejsky
malé. Pokračujte pomalu asi 250 m směrem
k horské chatě Kozinec. Terén je zde poměrně
členitý a na některé druhy narazíte až při procházení vhodných biotopů. Jakmile skončí
staré bučiny, je třeba se vracet pomalu zpět.
V místě napojení svážnice sejděte ze zelené
značky a pokračujte už po svážnici. Po asi 800
m vyjdete na pastviny s výhledem na Slezské
Beskydy a také polský Beskid Śląski. Zespodu
se připojí žlutá značka, která vás dovede až na
chatu Ostrý. Po stejné trase se pak můžete vrátit zpět. Ujdete přibližně 9 km. Zdatnější turisté
mohou udělat dva okruhy:
1 Ze sedla Ostrý (salaš) se vydejte po zelené
značce na Kozinec, kde můžete doplnit energii v horské chatě. Odtud vyrazíte po modré
značce, která prochází přes pralesovité
porosty PR Čerňavina, a dojdete na horskou
chatu Ostrý, odkud se po žluté vrátíte zpět
do sedla Ostrý (salaš) a pak na parkoviště.
Během této vycházky uvidíte přibližně stejné
ptačí druhy jako na hlavní trase, ale můžete
se zde pokochat více výhledy. Délka této
trasy je 12 km.
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2 Ze sedla Ostrý (salaš) se vydejte k turistické chatě Ostrý po žluté značce, kde se
můžete občerstvit a pak pokračovat asi
2,5 km po modré značce na Kalužný vrch.
Lze tu pozorovat kosy horské a při troše
štěstí i jeřábky. Odtud pokračujte po červené
na rozcestník Babí vrch. Tady se napojíte na
žlutou značku a po 1,5 km dojdete na rozcestí Kamenitý, kde je stylová horská chata
s dobrou kuchyní, venkovním posezením
a krásným výhledem do údolí řeky Lomné
a na prales Mionší. Nad chatou často sbírají
potravu kosi horští a na pastvinách pod chatou bývají k vidění ťuhýci obecní nebo občas
přeletující krkavci. Na výchozí bod, parkoviště v Košařiskách, dojdete zhruba po 4,5 km
po modré značce, která vede i starými bučinami masivu Kozubové. V nich se můžete
setkat s puštíkem bělavým, strakapoudem
bělohřbetým, lejskem malým, žlunou šedou
či holubem doupňákem. Pokud se rozhodnete z Kamenitého sejít až za šera a budete-li mít štěstí, můžete pod kótou 841 m n. m.,
asi 500 m od chaty, slyšet kulíška nejmenšího a občas zde prolétne i sluka lesní.
Celkem při této trase ujdete 13,5 km.
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