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Powiat niżański położony jest w Kotlinie Sandomierskiej, w obrębie stykających się ze sobą
trzech mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny
Biłgorajskiej. Od zachodu i południa rozpościerają się połacie Puszczy Sandomierskiej, od
północy - Lasy Janowskie, a od zachodu - Puszcza Solska. Największą rzeką przepływającą
przez teren powiatu jest urokliwy San, który na odcinku Rudnik - Nisko płynie asymetryczną
doliną o szerokości kilkuset metrów, zajętą w znacznej części przez łąki. Lewy brzeg doliny
rzeki jest zdecydowanie wyższy, co stwarza doskonałe warunki do podziwiania rozległych
widoków nie tylko doliny Sanu, ale również panoramy leżących w pobliżu miejscowości. Drugą
co do wielkości rzeką jest Tanew. Niezbyt szeroka, płynie pośród barwnych łąk, przecina
zagajniki, tworzy meandry i zakola, a z jej koryta latem wyłaniają się piaszczyste łachy. Oprócz
wspaniałych walorów estetyczno - rekreacyjnych posiada ona unikalną właściwość jaką jest jej
mikroklimat - atmosfera w jej pobliżu nasycona jest jodem w stopniu porównywalnym z terenami
nadmorskimi. Uroku ziemi niżańskiej dodają także małe rzeczki m.in. Bukowa, Rudna,
Stróżanka, Barcówka, Strug, Kłysz, liczne strumienie oraz stawy, oczka wodne i mokradła.
Około 40% powierzchni powiatu niżańskiego zajmują lasy. Dominującym drzewostanem są bory
sosnowe, licznie występują także brzozy, jodły i świerki. W poszyciu lasów przeważa jałowiec i
kruszyna, runo leśne natomiast bogate jest w porosty, mchy, borówkę, paproć orlicę i wrzos.
Wśród różnorodnych siedlisk leśnych zachowało się blisko 300 drzew zakwalifikowanych jako
pomniki przyrody m.in. dąb szypułkowy, klon pospolity, lipa drobnolistna, topola szara oraz
wiele innych. Charakterystyczne dla tego terenu jest występowanie przepięknych łąk
wrzosowych, paproci, ziół i wielu odmian traw. O bogactwie lasów świadczy także obfite
występowanie jagód, poziomek, jeżyn i malin. Występuje tu wawrzynek wilczełyko, żarnowiec, a
osobowość przyrodniczą stanowi mącznica lekarska. Niżańskie lasy są również nie lada gratką
dla grzybiarzy, można tu spotkać różne gatunki grzybów a na szczególną uwagę zasługują
borowiki, podgrzybki i kurki. Dla miłośników przyrody sporą atrakcją są zwierzęta
zamieszkujące teren ziemi niżańskiej. Duże zalesienie terenu, jak również obecność w
tutejszych lasach wielu gatunków zwierzyny grubej oraz futerkowej sprzyja kultywowaniu
tradycji łowieckich. Możemy tu spotkać m.in. jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, jenoty, borsuki,
kuny, piżmaki oraz wilki. Godne odnotowania jest również występowanie bobrówi wydr.
Piaszczyste wyspy oraz łachy, różnorodność występujących tutaj siedlisk, a także bogata
roślinność wzdłuż rzek stanowią doskonałe miejsca lęgowe dla wielu gatunków ptaków.
Tutejsze tereny zamieszkuje m.in. orzeł bielik, orlik krzykliwy, głuszec, bocian czarny, kraska,
myszołów, kormoran czarny, mewa, rybitwa i wiele innych. W świecie owadów natomiast unikat
stanowi modliszka. Miłośników wędkowania zainteresuje na pewno możliwość złowienia w
tutejszych rzekach oraz stawach ryb takich jak: sum, leszcz, karp, okoń, szczupak czy węgorz,
ciekawostką jest też występowanie w mniejszych rzekach raka.{phocagallery
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