Murrumets
Angunina poolsaarel asuvat metsamassiivi kutsutakse Murruehk Murumetsaks.
Murrumets on läbi aegade olnud traditsiooniline jalutuskoht, kus omal ajal meeldis jalutada mõisadaamidele, hiljem
aga Pühajärve ümbruse puhkajatele. Arvatakse, et nimekuju
Murumets on algsem, pärinedes ajast, mil tegu oli hooldatud
parkmetsaga.
Taimestik on siin väga vaheldusrikas, salumetsailmelised laigud
asenduvad järgmisel hetkel juba laanemetsaga. Madalamates,
niiskemates kohtades pääsevad mõjule aga soostunud metsale
iseloomulikud taimed.
Vaikselt metsa all jalutades võib kuulda-näha rohkesti linde,
neist kergemini äratuntavatest metsvinti, punarinda, puukoristajat, mitmed tihaseliike.

Murrumetsa matkarada

 Punarind

Rada kulgeb läbi Pühajärve pargi Murrumetsa ja tagasi. Rada
on 3,5 km pikkune ja selle läbimiseks kulub ca 1-1,5 tundi.
Rajal saab infotahvlite kaasabil jälgida ja õppida tundma meie
metsade ja kultuurmaastike linde-loomi-taimi.

Pühajärve sõjatamm
Pühajärve sõjatamme tüve ümbermõõt on 698 cm ning kõrgus
22 m. Arvatakse, et selle auväärse üksiku puu iga võib küündida 300-400 aastani. Tüve õõnsuse tõttu on tema vanust
võimatu täpselt määrata.
Nime on sõjatamm saanud 1841.a. toimunud talupoegade
vastuhakust Pühajärve mõisniku vastu.
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Pühajärv on Otepää kõrgustiku suurim järv. Järve pindala on
286 ha, suurim sügavus 8,5 m.
Pühajärve tekke kohta on teada mitmeid rahvajutte. Neist
ühe järgi olla Pühajärv tekkinud saju tulemusena: “OtepääApteekrimäe
lased arvanud muiste, et jumal Munamäel asub ja sealt kõik
metsarada
näeb, mida inimesed ümberkaudu teevad. Inimesed kartnud
nuhtlust, kui pahasti elavad, seepärast elanud kõik eeskujulikku
elu. Kaugemad elanikud nimetanud Munamäe ümbrust pühaks
maaks.
Pühal maal puudunud aga vett. Inimesed palunud, et
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lõhkenud ja valanud hirmsasti vett maha. Veest tekkinud järv.
Taevast tulnud järve peetud pühaks ja antud talle nimi Pühajärv.
Inimesed viinud tihti Pühajärvele ohvreid.”
Pühajärve omapäraks on tema väga keerukas kaldajoon ning
järves asuvad 5 metsast saart: Pühajärve rannast hästi nähtavad
Sõsarsaared, järve keskosas paiknev Kloostrisaar ning järve
lõunaossa jäävad Suur- ja Väike-Lepasaar. Pühajärve lõunasoUbasoo
pist saab alguse Väike-Emajõgi.
Pühajärve elustik on väga mitmekesine; kaladest elavad siin
haug, koha, ahven, särg, koger, angerjas. Lindudest pesitsevad
tuttpütt, sinikael-part, piilpart, tuttvart, sõtkas, jääkoskel,
jõgitiir, kalakajakas. Kannatlikumal vaatlejal võib avaneda
võimalus kohata selliseid arglikke imetajaid nagu kobras,
saarmas või mink, lindudest jäälindu või kalakotkast.
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