Kõpu küla asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 58 elanikku. Kõpu külas on Kõpu poolsaare kõige tihedam asustus. 

Luidjalt pääseb Kõppu mööda Rattagu teed. See on Hiiumaa kõige käänulisem maanteelõik, mida säilitatakse kunagiste teeolude näidisena. 

Kõpu küla alguses Rebastemägede lähedal Anumäe talu juures on mõõtmetelt küll suhteliselt väike – 4,5 x 3,8 x 1,5 meetrit, ümbermõõdult 13,5 meetrit - , aga mõjult omapärane Unikivi.
Ennemuiste, kui kroonuteenistus veel 25 aastat kestis, istunud üks koju tule, pikka teed käinud väsinud soldat veel enne koju jõudmist kivi otsa puhkama. Ta jäänud seal magama, lõpuks ka koju jõudmata igavest und magama. Sellest ajast on nii, et iga rändaja, kes sellele kivile kauemaks istuma jääb, uinub ning ärgates pööritab tema pea, nii et edasi minnes eksib ta kindlasti ära ja jõuab pidevalt ringi käies ikka kivi juurde tagasi. 
Unikivi taga on Rebasemäed, kuhu on rajatud 1,5 kilomeetri pikkune looduse õpperada, mis vanade luidete harjadel ning nendevahelistes orgudes kulgedes tutvustab suhteliselt väiksele maa-alale lähestikku sattunud metsatüüpe. Rajal liikudes viibitakse palumetsas, sürjametsas, salumetsas, sinilille-kuusikus. Õpperada möödub 63,5 meetri kõrgusest Kaplimäest. Vabal ajal asus mäel kabel, mille üks kirikuõpetajaist, kes ei viitsinud pidevalt mäe otsa ronida, oli põlema süüdanud. Erinevais juttudes esineb kas Kemple ( Reigi diakon aastail 1644-1647) või Krolli ( Reigi pastor aastail 1714-1727) nimi. Oma tegude poolest olid nood mõlemad mehed, kes sellega hakkama oleksid saanud. Sellest ajas alates keerleb Kaplimäe tipu ümber udu nagu suitsuvine. 
Ka jutlus, mille pastor olevat pidanud Kõpu külla Leesiku tallu kogunenud koguduseliikmetele (ise samal ajal muudkui mäe poole kiigates) on omapärasel kujul rahvajuttudes säilitatud.
Lühidalt kõlab see nii:
“Kui kõik maailma mehed oleksid üks mees ja kõik maailma puud üks puu ja kõik maailma kirved üks kirves ja raiuks selle suure puu maha- küll siis see suur puu ikka kukuks- lit- laterdi – laatsti !”

Kaplimäge nimetatakse sageli ka Andruse või Saint-Andruse (Sanct ehk Püha Andruse) mäeks, mis viitab võimalusele, et siinne kabel oli pühendatus Pühale Andreasele. Andruse mäeks nimetatakse ka Kaplimäest 400 meetrit kagu pool asetsevat sama luiteaheliku teist, 46,5 meetri kõrgust tippu. Kaplimäest 550-600 meetrit edelasse 47,8 meetri kõrgune Hannuse mägi(An(n)u mägi).
Rahvasuu pajatab Andruse mäe nimest niimoodi:
Kauges minevikus ulatunud merelaht nende mägede külje alla. Kord tormiga sõitnu üks välismaa laeb ennast kaldale puruks, kapten saanud surma ning maetud siia mäele. Kapteni nimi olnud Andreas, ka mäge hakati niimoodi nimetama. 
Veel 20.sajandi esimesel kümnendil olnud siia merest üsna kaugel ja kõrgel muiste laeva vrakk liivast välja paistnud. 
Kaplimäe külje sisse olevat maetud kunagise Rootsi kuninga Ingwari varandus ja säält minevat salakäik Sant- Andruse mäeni välja Ka olevat seal  kuskil kuningas Ingwari haud. 
Vanade meeste juttude järgi on nähtud Kaplimäe külje sees salakäigu ukse kohta (see pidavat minema seda mäenõlva pidi, mis neid mägesid omavahel ühendab). See ukseavaus on mere pool küljes nagu keldrikael. Kaplimäel on mitmed inimesed raha leidnud.
Veel räägitakse , et kunagi olla tulnud kaks meest Rootsist laevaga siia varandust otsima. Neil olnud kaasas üks taevakaart, kus olnud peidetud varanduse kätteleidmiseks õpetus antud. Nad küsinud kohalikelt elanikelt üht suurt kivi, mis pidanud olema Põhjakülje- mere ääres. Olnud niisugune juhatus, et kui öösel kell kaksteist kivi ja kaks taevatähte ühte liini ja kui seda teed minema hakata, saad käigust sisse ja varanduse kätte. Kui mehed maameeste juhatusel olid kivi üles leidnud, olid nad kaardi abil varanduse üles otsinud ja ära viinud.

Loodusraja kõrvale jäävad veel Linnaru mägede nime kandvad vanad luited.
Vanarahva jutu järgi olnudki Kaplimäel iidsel ajal linn. Siia ehitatud see seetõttu, et mäel nägi laevade liikumist mõlemal pool poolsaart. Teine jutt räägib, et siit olevat võetud palke Peterburi linna ehitamiseks, mis andnud nimed Linnaru väli, Linnaru mägi, Linnaru risttee. Ümbritsevat metsa on 19.sajandil kutsutud ka Linnokära metsaks. 
Ei ole võimatu, et Linnaru oli Kõpu tuletorni ehitajate asupaik. 
Kõpu külast on leitud mitu muinasasula kohta ja kivikalmeid. Kunagise Kõpu mõisa õues ja selle läheduses paikneb neli kalmet, mis pärinevas pronksi- või varasemat rauaajast ning on saanud vanuselise dateeringu I aastatuhandest eKr.
Üks kalme asub Sepa pere õueväravas, tema maapealse osa mõõtmed on 11 x 8 x 0,5 meetrit ning oletatavasti on tegemist tarandkalmega, mis paiknevad maastikus avaliselt üksikult. Rahvas tunneb neid päris hästi, aga peab tavaliselt kiriku-või kabelivaremeiks. Algselt oligi tarandkalme olnud sirgete, korrapäraselt laotud pae- või raudkivimüüritistega eraldatud surnukambrite rida, kusjuures haruldane ei ole ka üksainus surnukamber. Läänemeresoomlastele oli see kalmevorm iseloomulik meie ajaarvamise 1.- 4.sajandil, aga paljudesse tarandkalmetesse on maetud veel 5.-6.sajandil ning isegi hiljem. Tarandkalme oli kollektiivne matusepaik. 
Samas lähedal talu kaevu kõrval on maapinnaga tasane kivi, mille alla rahvajutu järgi olevat keegi väejuht maetud. 
Kalmeid on Kõpu külas veel Rõhu, Kõneste, Lelu, Sepa ja Pihla talu maadel. Rõhu pere lähedal asuv kalme kaevati lahti 1928. a., sealt leiti inimese ja loomade luid. 
Kõpu mõisa ühest kalmest tulid välja paaskirstu jäänused, luust nooleots, rauatükikesi ja savinõude kilde. 
Ka Kõpu küla Saare talu lähedal, Metsaküla Kalma talu keldri juures, Kiduspea küla Saare talu lähedal ja mitmel pool mujal leidub kalmeid samast ajastust. Neid nimetatakse Kalma varedeks.
Kõpu ümbruses leidub ka jämedast kruusast kalmeid, milliseid Mandri-Eestis ei esine. Küll on selliseid leitud Gotlandilt, Ölandilt ja Kesk-Rootsist.

Paarikümnest Hiiumaa teada olevast kivikalmest ongi kõige põhjalikumalt uuritud Pihla talu maal paiknevaid kalmeid. Tegemist on kahe kolmekalmelise rühmaga. Esimene rühm asub taluhoonest umbes 150 meetrit edela suunas. Üks kalme koosneb kahest matusest.10,8 sees asub 2,2 meetri pikkune põhja-lõuna suunaliselt paiknenud kivirist. See pärineb oletatavasti hilisest pronksiajast (1000-500 aastat eKr.). Kirjeldatud kalme oli mõnevõrra lõhutud hilisema matusega , mille tõenäoliseks ajaks peetakse hilist eelrooma rauaaega (250eKr – 50 pKr). Sellest kalmeterühmast umbes 10 meetrit ida poole on teine, kolme liitunud kalmega rühm. Haua kogupikkus on 9-10 ning õrgus 0,5-0,75 meetrit.
1981. a. suvel leiti Kõpu kalmistu lähedal muinasasula koht (IV saj. e. m. a.)
Asulakohad on põhiliselt 1990 aastate keskpaigas läbi uurinud arheoloog Aivar Kriiska ning dateerinud leiuainese järgi hilisest mesoliitikumist hilise neoliitikumini- 7500- 3000 aastat eKr – 3000- 1500 aastat eKr.
Kõpu koolimaja lähedalt on leitud ihumiskive, mis viitavad pronksiaja asulakohale. Kõpu külast Ojaküla ja Ülendi küla poole minnes jäävad tee äärde kaks muinaspõldude ala: esimene katab 16 hektarit ja asub päris küla keskel teest ida ja kirde suunas; teine, 18 hektari suurune muinaspõldude ala asub Kõpu küla Pihla talu lähedal.

