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Miksi mennä?
Huutilammen luonnonsuojelualueella voi tutustua
tuoreen kankaan kasvillisuuteen ja soihin. Alueella on
myös lehtomaista lajistoa.
Miten mennä?
Alue sijaitsee Heikinharjussa, n. 500 m
Timosenkosken luontokoululta itään. Luontopolun voi
kiertää Lammashaantien kulmasta tai Pitkäsuontieltä
lähteviltä polku-urilta. Alueella on lintulava
ja
nuotiopaikka
.

Huutilammen luonnonsuojelualueen metsät ovat mäntyvaltaista tuoretta kangasta ja
lampea ympäröivät suot korpea, nevaa, luhtaa ja rämettä. Aivan nevan reunalla kiertää
rämevyöhyke. Lintulavan ympäristössä on männyn lisäksi kuusta ja pihlajaa. Kenttäkerros
koostuu mustikasta, puolukasta,
hillasta ja polkusarasta.
Lammashaan tien A kohdalta
lähtevän luontopolun reunassa
kasvaa mustikkaa, puolukkaa,
metsätähteä, hillaa, metsäalvejuurta
ja polkusaraa. Vieressä on rehevä
hiirenporraslehto, jossa kasvaa lisäksi
puna-ailakkia ja oravanmarjaa.

1.Lintulava 2.Seikkailumaa

Huutilammen luonnonsuojelualue
Huutilampi on noussut merestä noin 2000 vuotta sitten ja laskee
Kalimenojan kautta Perämereen. Lammen rannat ovat luhta- ja
saranevaa. Keskiosissa on muutamia avovesilampareita.
Huutilampeen voi parhaiten tutustua lintulavalta. Vesilinnuista
lammella pesii taveja ja tukkasotkia. Muina lintuina voi tavata mm.
kuovin, suokukon ja pajusirkun. Huutilammen Oulun suurimmasta
naurulokkiyhdyskunnasta ja muusta linnustosta voi lukea:
http://www.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/lintupaikat/Huutilampi.htm

Nuotiopaikan opastintauluissa on tietoa Oulun alueen luontopoluista,
Huutilammen erityispiirteistä, leikki- ja retkivinkkejä sekä
nuotioruokaohjeita. Luontopolun pituus on 1,5 km. Lähistöltä
lähtevät Timosenkosken luontokoulun ympäristöpolku ja metsän
oppimispolku. Ympäristöpolku haarautuu Huutilammelta Ruskoon ja
Lopakan laavulle. Metsän oppimispolkua pitkin pääsee Parsiaismaan
laavulle.
Luontopolun varren ojissa B kasvaa vehkaa, kurjenjalkaa ja
pullosaraa. Lammen eteläreunalla on korpea ja luhtaista nevaa.
Korven kasvillisuus koostuu mustikasta, metsätähdestä,
metsäkortteesta, hillasta ja korpikastikasta. Luhdalla kasvaa vehkaa,
kurjenjalkaa, isokarpaloa sekä pullo- ja luhtasaraa. Sammalista
tavataan korpikarhunsammalta ja rahkasammalta. Edempänä polulla
puusto on kuusivaltaista ja paikoin löytyy muurahaiskekoja. Lammen
itäreunalla C on rämettä ja nevaa. Rämeellä kasvaa suopursua,
hillaa, juolukkaa, puolukkaa, mustikkaa ja metsäkortetta. Nevalla
esiintyy isokarpaloa, tupasvillaa sekä vesi- ja luhtasaraa.
Nuotiopaikalla D on avonaista mänty- ja kuusivaltaista tuoretta
kangasta. Vieressä sijaitsee puupölleistä rakennettu seikkailumaa.
Nuotiopaikan kohdalla on myös opastintaulut ja pysäköintialue.
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