Ülendi küla 

Ülendi küla asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas, Kõpu külast lõunas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 5 elanikku.
Ülendi külast on leitud kõige vanemad jäljed inimtegevusest Hiiu saarel. Kiviaegne asula paiknes omaaegse Litoriina mere rannal 26-27 meetrit kõrgemal praegusest merepinnast, tänase Kõpu surnuaia lähedal Ülendi küla Ristipõllu talu maadel. 1994.aasa suvel tegid siin uuringuid arheoloogid Aivar Kriiska, Lembit Lõugas ja Tanel Moora. Toonaste määrangute järgi pärineb asula neoliitikumist ning selles elati leiuainese alusel dateeritult umbes 3995.-4716.aastal eKr. Seega on siin üks vanimaid eesti asulakohti, kust leiti mitu tuleaset, ligi 500 savinõukildu ning ümmarguselt 4000 kiviesemekildu. Loomaluude järgi on arheoloogid asupaigana määratlenud hülgeküttide ajuti kasutatava elupaigana.
Ülendi külas Ülendi talu väravas on põline Ülendi ohvripärn (Ülendi niinepuu, Ülendi lõhmus) . Vanal ajal peeti puud pühaks ja usuti, et kui temale ohverdada, võtab puu tõbiselt tema vaevad. 1989.aasta 22.septembril pandi toime kummaline hävitustöö – puu õõnsusse asetati kergesti süttivat materjali ning püha puu süüdati põlema. Siiski hakkas tüvi mõne aja pärast taas noori võrseid välja ajama ning Hiiumaa viimaseid säilinud ohvripuid jäi alles. Vana pärnapuu oli tihedalt pahkasid täis. 

Kõpu kubjas tahtnud mõisa teenijatüdrukut nuhelda. Tüdruk jooksnud pärna õõnsusse varjule, kubjas pole teda sealt kätte saanud ning peksnud pärna, millest hakanudki puule pahad kasvama. 
Neid pahkasid peeti ka inimeste hädadeks, mis puu oli oma külge ja kanda võtnud. Ülendi pärnapuule toodi eriliselt ohvreid suvistepühal ja jaanipäeval, muidu riputati sinna lint mõnest haigusest lahtisaamiseks. 

Sama talu lähedal kasvab suur küpressitaoline kadakas (kõrgus 8 m, tüve ümbermõõt ligi 1 m). 

Ülendi küla lõunaranniku lähedal, Sakka ranna ja Kuivalauka vahel asub Lepistepao ehk Kõpu Suurkivi. See on poolsaare suurim kivi mõõtmetega 10,7 x 7,5 x 5,3 ja ümbermõõduga 26,3 meetrit. Kõrguselt ületab ta isegi Kukka kivi. Selle hiigelkivi kohta on mitu muistendit. Üks neist kõlab nii:

Kunagi jõululaupäeva öösel, kui Kõpu kabelis peeti parajasti jumalateenistust, tahtis Vanapagan uuest kabelist tusasena sulgeda selle ukse kividega, et inimesed ei saaks enam kirikust välja. Selleks võtnud ta kaasa kolm kivi: ühe asetanud kübaraäärele, kaks väiksemat teine teise käise sisse. Tulema hakkas ta Kiduspelt. Reoma metsas kuulnud Sarvik, kuidas ronk puu otsas karjunud:” Kurat, kurat!” .
Vanakurja süda saanud täis, et teda sõimatakse, võtnud kivi kübaraäärelt ja visanud ja visanud linnule järele. Kivi lennanud laia kaares oma praegusele asukohale Lepistepao juures. 
Kahe ülejäänud kiviga särgikäistes sammunud Vanapagan edasi. Kui ta oli jõudnud Vilima talu karjatanumale, kuulnud kanu Viima laudas kaagutamas . Üks ütelnud:” Oot, oot, oot!”, teine teinud : “Saab, saab, saab!” Korraga laulnud kukk:” Tooge ta korraks veel mo kätte-e-ee-ee! “ 
Vanapagan kohkunud ja kartnud, et see ähvardus käib tema kohta, pillanud kivid särgikäisest teine teisele poole teed Vilima karjamaale, kuhu need on jäänud püsima nagu omapärased sambad ja pagenud. Nii jäänudki Kõpu kabeli uks tollel jõuluööl sulgemata. 

17.sajandil hakati põldudelt korjatavaid kive aedadeks reastama. Mitme sajandi jooksul kogunesid kivisel maal aukartust äratavalt kiviaiad, mis kohati täismehele rinnuni ulatusid. 20.sajandi keskpaigas, kui teetöödele ilmus uus võimas tehnika, avati kord kokkukogutud aiad nagu maardlad kivipurustajate jaoks ning nii sai esiisade töö tolmuks. Ülendi külas on hästikorrastatud kiviaedade süsteem ning sinna on siiski enamik ilusaid sammaldunud kiviaedu alles jäänud.

