Setiap minggu, petugas pemantau alam Asahidake memberikan informasi terbaru mengenai area di sekitar Asahidake dan Tenninkyo
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Informasi
daun musim gugur

Asahidake

Asahidake

Jalur pendakian
taman Sugatami

Asahidake dan daun musim gugur (23 September)

Pemandangan di sekitar area
stasiun ropeway kaki gunung

Kondisi Taman Kolam Sugatami
Pada ketinggian 1,600 m diatas permukaan laut, terdapat jalur
hiking sepanjang 1.7 km yang dapat ditempuh dalam waktu
kurang lebih 1 jam. Di sepanjang jalur hiking terdapat tanaman
dataran tinggi yang mulai berubah warna dan juga berbagai
macam buah-buahan. Buah-buahan tersebut merupakan
sumber makanan yang sangat penting bagi hewan liar yang
ada di gunung. Pendaki dapat bertemu dengan Siberian
chipmunk dan burung Spotted nutcracker yang sedang
mempersiapkan diri untuk musim dingin. Menurut perkiraan
cuaca, akhir pekan suhu udara mulai beranjak dingin, mungkin
tidak lama lagi pemandangan Asahidake yang tertutup salju
akan segera terlihat.
※ Saat suhu dingin, harap berhati-hati di jalur hiking Asahidake Onsen-gai

Rekomendasi Pakaian

Tenninkyo
Ada footbath
di sini

Gaultheria miqueliana(buah)

★Pemberitahuan ★
Jalur pejalan kaki menuju air terjun
Hagoromo tidak dapat dilalui.
Hotel di Tenninkyo Onsen tetap beroperasi.
Jangan lupa untuk menikmati onsen untuk kaki.
Hari biasa 1 – 29 Sep 6:30～17:30
Sabtu-minggu & hari libur nasional
2 – 30 Sep 6:00～17:30
1 – 22 Okt 8:00～17:00
Jalan setiap 15 menit!

※Berdasarkan catatan petugas
☆ Daisetsuzan memasuki akhir musim gugur dan awal
musim dingin.
☆ Saat hujan turun, gunakan jas hujan dan sepatu boots.

Topi

Blog Sekolah Alam Daisetsuzan

Gunakanpakaian
yang hangat！
Sarung
tangan
Sepatu Trekking

Footbath

Jam Operasional Ropeway

Informasi Tanaman di Sugatami

Suhu acuan akhir September ：3～16℃

Pemandangan dari atas ropeway
sangat indah ! Pepohonan sepanjang
Asahidake Onsen-gai sampai Stasiun
Sugatami berubah warna.

Gaultheria
miqueliana
(buah)
Trekking Pole

Vaccinium
Ovalifolium
(buah)

Sorbus
matsumurana
(buah)

Vaccinium
vitis-idaea
(buah)

Empetrum nigrum
var. japonicum
(buah)
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Informasi terbaru Asahidake
dan taman kolam Sugatami
dapat dilihat dari blog ini
→ http://blog.goo.ne.jp/2291yamaiku

