Murrumetsä
Anguninan niemellä sijaitsevaa metsäaluetta kutsutaan Murrueli Murumetsäksi.
Se on perinteinen kävelypaikka, jossa kartanonrouvat aikoinaan kävivät mielellään kävelyllä. Myöhemmin alueella ovat
jaloitelleet Pühajärven rannoilla lomailijat.
Alueen kasvillisuus on hyvin monipuolista. Lehtometsälle
tyypilliset kasvilajit vaihtelevat salometsän lajien kanssa,
alavammissa ja kosteammissa paikoissa kasvaa soistuneelle
metsälle tyypillisiä kasveja.
Metsässä hiljaa liikuttaessa on mahdollista kuulla ja nähdä
paljon lintuja, joista helpoimmin tunnistaa peipposet, kiipijät
ja tiaiset.

 Punarinta

Murrumetsän polku
Polku kulkee Pühajärven puiston kautta Murrumetsään ja
takaisin. Polku on 3,5 km pitkä, ja sen kulkemiseen kuluu n.
1–1,5 tuntia. Polun varrella olevien opastustaulujen avulla on
mahdollista oppia tuntemaan metsiemme ja kulttuurimaastojemme lintuja, eläimiä ja kasveja.

Pühajärven sodatammi
Pühajärven sotatammen tyven ympyrämitta on 698 cm ja
korkeus 22 m. Sen kunnianarvoisen yksinäisen puun ikä
ulottuu todennäköisesti 300-400 vuoteen. Tyven onttouden
takia sen ikää ei ole mahdollista täsmälleen määritellä.
Nimen on sotatammi saanut vuonna 1841 tapahtunut talonpoikien vastaanpanon mukaan Pühajärven moisionherran
vastaan.
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Pühajärv on Otepään ylängön suurin järvi. Järven pinta-ala
on 290 ha, suurin syvyys 8,5 m. Pühajärven syntymisestä on
monta kansankertomusta. Niistä yhden mukaan Pühajärv on
satanut taivaasta maahan:
“Otepään asukkaat ajattelivat ennen, että jumala asuu MunaApteekrimäe
mäellä ja näkee kaiken, jota ihmiset ympäristössä tekevät.
metsarada
Ihmiset pelkäsivät rangaistusta, jos he elivät pahasti, sen tähden
kaikki elivät mallikelpoisesti. Etäällä asuvat ihmiset nimittivät
Munamäen ympäristöa pyhäksi maaksi. Mutta pyhällä maalla
eiMusumägi
ollut vettä. Ihmiset pyysivät, että jumala antaisi heille vettä.
Kerran kauheat ukkospilvet nousivat, ne halkesivat ja kaatoivat
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kovin vettä maahan. Veestä syntyi järvi. Taivaasta tullutta järveä
pidettiin pyhäksi ja sille annettiin nimi Pühajärv. Ihmiset veivät
Pühajärvelle usein uhreja.”
Pühajärven omaperäisyydeksi on sen oikein mutkikas rantalinja ja viisi järvessä sijaitsevaa metsäistä saarta. Pühajärven
rannasta on hyvin nähtävät Sisarsaaret, järven keskiosassa
sijaitsee Luostarisaari, järven eteläosassa sijaitsevat Suuri- ja
Ubasoo
Pieni-Leppäsaari. Järven eteläosasta alkaa Väike-Emajögi.
Pühajärven eläimistö on oikein monipuolista, kaloista löytyy
täällä eniten haukea, kuhaa, ahvenaa, särkeä, ruutanaa, ankeriasta. Linnuista pesivät täällä esimerkiksi sinisorsa, telkkä,
jääkoskelo, jokitiira, kalalokki. Kärsivälliset katselijat voivat
tavata sellaisia pelokkaita nisäkkäitä kuin majavaa, saukkoa,
metsäkaurista tai mäyrää, linnuista jäälintua tai kalasääski.
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