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Nattergalen
yngler i rørskoven omkring Mjang Dam og Nydam. Fuglen
er gråbrun og uanseelig, den lever skjult i tagrørene. I maj
og juni kan man høre nattergalen i morgen- og aftentmerne.
Rørhøg
er en stor rovfugl, lidt større end en musvåge, dog noget
slankere. Den kan ses glidende et par meter over åbne
udyrkede områder, hvor den jager smågnavere og mindre
rørskovsfugle.
Skægmejsen
er en lille kanelbrun fugl med lang hale. Den ses klamrende sig til tagrørerne, eller glimtvis imellem tagrørene, med
svirrende vinger. den lever af insketer i sommerhalvåret og
tagrørsfrø i vinterhalvåret.
Andefugle
Om vinteren er Mjang Dam rasteplads for flokke af grågæs
på op til 1000 stykker. I flokkene kan der være andre gæs,
bl.a. blisgæs og bramgæs.

Augustenborgstien
Vandrerute

Mjang Dam
Mjang Dam er et 88 hektar stort eng-, mose- og søområde.
Mjang Dam er et af de fineste fugleområder på Als. Der er et
meget talrigt fugleliv, der især er karakteriseret ved arter der
har tilpasset sig rørskoven.

Alssund Golfklub og golfbane
Ved Alssund Golfklubs klubhus er der parkeringspladser. Man
kan bruge klubhuset, hvor der kan købes kaffe og øl/vand. Ved
klubhuset forefindes toiletter.
Der er mulighed for at prøve golfspillet uden at være medlem.
Det kan ske på en 6 hullers bane.
Ydereligere oplysninger kan fås i klubhuset og på
tlf. 74 47 37 97 eller på hjemmesiden www.alssundgolf.dk

Alssund Golfbane med Mjang Dam i baggrunden

Alssund Golfklub
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Fra Augustenborg Skov til Mjang Dam

Velkommen til Augustenborgstien

Fulgleliv

Stien forbinder flere naturområder omkring Augustenborg. Den
samlede længde er knap 7 km.

Augustenborg Skov og Slotspark er et artsrigt fugleområde.
Det skyldes ikke mindst den meget varierede skov med mange
gamle træer og dødt ved. Dette giver gode livsbetingelser for
hulrugende fugle, som korttået træløber, huldue, stor skallesluger og stor flagspætte, der kan træffes i skoven og parken.

Augustenborg Slot og park
Det nuværende slot er opført i 1770 - 76, af hertug Frederik
Christian I. Slottet er opbygget strengt symmetrisk omkring
en 1,5 km akse, der starter fra Slotsallé, gående gennem
slottet, parken og lindealléen, der slutter ved fjorden. Slot og
park blev udformet efter baroktidens idealer om nær kontakt
mellem natur og arkitektur. Augustenborg Skov var en del af
denne barokhave.
Parken omkring slottet fremstår i dag som en romantisk have.
Man kan se linierne i parken og de tre lindealléer og Kaninøen
(hvorpå der har været et lille rundt tempel).
Cykling er forbudt i Augustenborg Slotspark!.

H. C. Andersens Lind
H. C. Andersen var tit gæst hos hertug Chrisian August, i første halvdel af 1800 tallet, og han skulle have hvilet sig under
træet og fået inspiration til flere af sine værker her.

Mammuttræ
På skråningen syd for slottet vokser et prægting Mammuttræ,
der kan blive op til 3000 år gammel og kan udvikle sig til et
af verdens største træer.

Dæmningen og Amtsjernbanen

H. C. Andersens Lind

Iskælder
Højen i Augustenborg Slotspark er ikke en gravhøj, men derimod en kælder, der har været anvendt til opbevaring af is, der
skulle bruges i slottets kølerum.

Augustenborg Skov
Skoven dyrkes i dag på en skånsom måde, hvor der efterlades
døde træer til gavn for fugle, insekter og svampe.
I forårsmånederne kan man opleve en rig urteflora med hvide
og gule anemoner, bingelurt, vorterod, guldnælde, stor fladstjerne og skovmærke.

Dæmningen opførtes i årene 1796 - 1806. Egnens bønder
blev tvangsudskrevet til arbejdet ved hoveri. Arbejdet blev
iværksat af hertugen af Augustenborg i denne periode.
I perioden 1898 - 1933 var Augustenborg forbundet med Sønderborg og Nordborg via en amtsjernbane. Efter udvidelse af
vejnettet og Augustenborg Havn mistede jernbanen langsomt
sin betydning og blev nedlagt i 1933.

Lillehav
Lillehav og den inderste del af Augustenborg Fjord er vildtreservat. Der må ikke drives jagt i området. I vinterhalvåret kan
man opleve store flokke af troldænder, taffelænder og enkelte
bjergænder.

Lystfiskeri i Lillehav
Der må ikke fiskes langs østsiden af dæmningen (Banegårdsgade) og langs nordsiden af Lillehav.
Lystfiskeri er desuden forbudt i Augustenborg Havn på grund
af et fredningsbælte på 500 meter fra sluseudløbet og vestpå.

Bro Vold
Bro Vold er en befæstet bebyggelse fra overgangen mellem
vikingetiden omkring år 1050 og den tidligere middelalder
omkring år 1220. Befæstelsen har fungeret som vejspærring
ved et vigtigt vadested og som sæsonbetonet handelsplads.
Dengang handelspladsen var aktiv, kunne man endnu sejle
helt ind til Bro Vold fra fjorden, gennem Lillehav og Nydam.
Se infotavle på stedet.
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