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Η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του κόλ-
που του Σιγρίου και η νησίδα Νησιώπη πε-
ριλαμβάνεται στην προστατευόμενη περιο-
χή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, έχει 
ενταχθεί στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και προστα-
τεύεται σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βαρκε-
λώνης, λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντι-
κής, γεωλογικής και οικολογικής της αξίας.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθω-
μένου Δάσους Λέσβου δημιούργησε στην 
περιοχή αυτή το πρώτο θαλάσσιο πάρκο 
απολιθωμάτων στον ελληνικό χώρο. Οι επι-
σκέπτες του πάρκου μπορούν να περιηγη-
θούν στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη 
Νησιώπη με ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθ-
μένα και να γνωρίσουν σημαντικές θέσεις 
απολιθωμάτων τόσο στις παράκτιες ζώνες 
όσο και στον θαλάσσιο πυθμένα.

Στη Νησιώπη είναι επισκέψιμες 44 εντυ-
πωσιακές απολιθωματοφόρες θέσεις, με 
απολιθωμένους κορμούς καρποφόρων και 
κωνοφόρων δέντρων. Ξεχωρίζει ο εντυπω-
σιακός γιγαντιαίος κορμός δέντρου σεκόιας 
μήκους 17,20 μέτρων. Ενδιαφέρον παρουσι-
άζουν οι ηφαιστειακές, τεκτονικές και παρά-
κτιες γεωμορφές. 

Στη Νησιώπη έχει καταγραφεί πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα που περιλαμβάνει θη-
λαστικά, ερπετά και 62 είδη πουλιών. Αξί-
ζει να σημειωθεί η παρουσία του κρίνου της 
θάλασσας Parcratium maritimum όπως του 
Μαυροπετρίτη, της Καστανόπαπιας, της Πε-
τροτριλίδας, του Κιρκινεζιού καθώς και με-
γάλη αποικία από κοινούς γλάρους (Ασημό-
γλαρους). 

Πλούσια είναι και η βενθική χλωρίδα και 
πανίδα που χαρακτηρίζονται από την κυρι-
αρχία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, αλλά και 
την παρουσία σημαντικών τύπων βιοκοινο-
τήτων όπως οι κοραλλιογενείς και τα «δάση» 
του φαιοφύκους Cystoseira.

The marine area of the Sigri gulf and Niss-
siopi islet is part of the Lesvos Petrified For-

est protected area, belongs to 
the Natura 2000 network and is 

protected according to the Barce-
lona convention, due to its high en-

vironmental value and  geological and 
ecological significance.
Τhe Natural History Museum of the Lesvos 

Petrified Forest created in the area the first 
marine fossil park in Greece. Visitors to the 
park can tour both the terrestrial fossil sites 
of the island, as well as the marine area on a 
glass bottom boat trip. 

The island hosts 44 impressive fossil sites 
containing petrified trunks of fruit trees and 
conifers, still standing upright in their natural 
growing positions. One of the most outstand-
ing excavation finds so far is a giant sequoia 
tree trunk, reaching a total length of 17.20 

meters. Visitors can observe also vari-
ous volcanic and tectonic and 

coastal landforms. 
The Nissiopi Park hosts 

a rich flora and fauna 
with recordings of 62 
species of birds. Worth 
noting is the presence 
of the sea lily Parcra-

tium maritimum and of 
birds such as the Falcon, 

the Ruddy Shelduck, Eur-
asian Stone-Curlew, Lesser 

Kestrel and a great colony of 
common gulls (Herring gull). 

The abundant benthic flora and fauna is 
characterized by the dominance of Posidonia 
seagrass beds and the presence of important 
types of bio-communities like coral and “for-
ests” of the brown algae Cystoseira.
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