Puski küla
Kõpust Emmastesse sõites jääb 22 km kaugusele Puski teerist. Siin paeluvad tähelepanu rohked liivaluited ja liivikud, mis on küll madalamad kui Kõpus, kuid pakuvad siiski vaheldust üldiselt tasasele reljeefile. Liivikutele ja luidetele on istutatud okaspuumets. 

Puski ümbrus on praegu hõredasti asustatud, kuid veel 1930. aastate lõpul oli siin elanike arv üsnagi suur. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 8 inimest.

Kõpu poolsaare alguses asub Puski küla, mille nime on kirjutatud mitmeti: 1564 üksjalg Hannus Pwsk, 1565 Hannus Pusk, 1576 Buski Hans, 1599 Busche Heike, 1609 Busk Simon, 1686 Puskj, Puszkij, Pusskj, 1782 Puski. Ürikute järgi otsustades on see küla alati kuulunud eesti kogukonnale, aga et nimevorm tuleneb kindlasti rootsi algupärast, siis nähtavasti on siinne piirkond kunagi kuulunud Reigi rootslaste tagamaade hulka. ´Buskas´on rootslaste kohanimede seas sage ja tähendab ´võsa, põõsastikku, võsamaad´. See kant ongi alati olnud hõredalt asustatud. Seda põhjustas põlluks sobilike maade vähesus siinsel viletsal liivamaal. Veel 19.sajandi lõpus liigutas tuul siin luiteid tasapisi ida poole kiirusega kuni poolteist meetrit aastas. Nüüd kasvab luidetel okaspuumets ning lainjad pinnavormid pakuvad vaheldus Hiiumaa üldiselt tasasele reljeefile.
Ühe siinse mäe nimi on Ümatsi ehk Ümarkantsi.
Sealt visanud kunagi hiiud Kõpu suunas võistu kive. Ei tea, kes üks oli, aga teine oli Vanapagan. Ümatsi mäel on kaks latva, ühel ladval külje peal nõgu. Kui kivi visanud, olnud üks ühe, teine teise otsas. Tundmatu vägimees saanud võitjaks: tema kivi läinud Kõpu mõisa Suurikpõldu, Vanapagana oma kukkus Arapsi koplisse. Kui visanud, siis vägimehe jalg libisenud, sellest tulnud ühe ladvale nõgu sisse. 
1889.-1891.aastal ehitati Puskisse apostliku õigeusu kirik ja selle juurde koguduse laste jaoks koolimaja. Kummalist kohavalikut seletatakse esimeste Puski venelastest preestrite kohalike olude mittetundmisega. Maa kuulus Ungern-Sternbergile, kes õigeusu pealetungi ning üldse usuvahetuse suure vastasena andis maatüki, mida ta tsaari usku kirikule kuidagi keelata ei saanud, pea inimtühja metsapõrgusse. Siiski peab tunnistama õigeusukoolide heast taset vähemalt Hiiumaal, mis ilmselt tulenes pigem headest õpetajatest. 
Praegu on Puskis teedega piiratud kolmnurgas Puski koolimaja ja õigeusu kiriku varemed ning viimase ümber vaikne männimetsa kohinas unelev külakalmistu.
Viimase kohaliku preestri, Lõuna-Eestist pärineva Kosma Laredei poeg, 1911.aastal sündinud Peeter Laredei on Pent Puulaane varjunime all kirjutanud vist ainsa läbinisti hiiumurdelise (regimurdelise) jutustuse “Ranna Ingel” .
Puski külas on lapsepõlves sageli vanaema juures viibinud luuletajanna Viiu Härm ning mitmes tema luuletuses on kirjeldatudki siinseid elamusi ja meeleolusid.

