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Bộ phận giám hộ rừng sẽ cập nhật hàng tuần những thông tin mới nhất về dãy Asahidake và hẻm núi Tenninkyo.

Asahidake
Đường leo núi
Khu vực hồ Sugatami

Nước
khoáng nóng
Asahidake

Tuyến đường Tanshoji
Vườn thực vật
núi cao

Hoa Caltha Fistulosa

Asahidake và hoa Harrimanella Stelleriana
Khu vực xung quanh hồ Sugatami
40% khu vực tản bộ được bao phủ bởi tuyết trắng, có nơi nước chảy
làm ướt giày. Bạn có thể thuê ủng ở ga Sugatami (300 yên/đôi)
Hoa Harrimanella Stelleriana và hoa Heloniopsis Orientalis nở nhiều.
Có thể nhìn thấy băng nổi trên mặt hồ cối Suribachi.
Có thể nhìn thấy các loại chim rừng và thỏ tuyết Hokkaido chạy nhảy
đó đây.

Trang phục gợi ý khi đi tản bộ
xung quanh hồ Sugatami

Bên cạnh bãi đỗ xe vào khu cáp treo, hoa
anh đào núi- loài hoa đào nở muộn nhất
Nhật Bản đã bắt đầu khai hoa. Hoa Caltha
Fistulosa cũng đã nở ở vùng đầm lầy núi
cao Yukomanbetsu.

Hẻm núi
Tenninkyo
Nước khoáng nóng
Cột đá tự nhiên
Hồ nóng ngâm chân

★Thông báo ★

Thỏ tuyết Hokkaido

Hiện tại không thể đi bộ đến thác
Hagoromo. Các khách sạn khoáng nóng ở
Tenninkyo vẫn hoạt động bình thường.

Thông tin về các loài hoa khu vực Sugatami

Nhiệt độ tham khảo cuối tháng 7: 7～19℃
※Theo cập nhật từ nhân viên giám hộ rừng

Columnar Joint (Cột đá tự nhiên)

THỜI GIAN CÁP TREO
Ngày thường 26/6 ～ 14/7 … 6:30～17:30
T7, CN, ngày lễ 1/7 ～30/7 … 6:00～18:00
Ngày thường 18/7 ～ 31/7… 6:00～17:30

Khởi hành cách 15’ một chuyến
Mũ nón
Kính mát

Nước

Từ điển
bách thảo Gậy leo núi

Áo khoác

Ủng

Blog của trường tự nhiên núi Daisetsuzan
Phyllodoce
caerulea

Kalmia procumbens
(Thạch Nam hồng)

Rhododenndron
aureum

Vaccinium
ovalifolium

Potentilla miyabei
(Mai đá nhụy vàng xứ lạnh)
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Cập nhật thông tin về hồ
Sugatami, dãy
Asahidake mỗi ngày!
http://blog.goo.ne.jp/2291yamaiku

