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Kraj związkowy

Dolna Saksonia zajmuje obszar 47 614 km kw., co stanowi 
13,3 procent powierzchni Republiki Federalnej Niemiec.  
Z tego ok.
 28 600 km2 zajmują pola uprawne
 10 470 km2 zajmują lasy
 3500 km2 zajmują budynki i tereny niezabudowane
 2460 km2 zajmują powierzchnie komunikacyjne
 1110 km2 zajmują obszary wodne
 10 222 km2 zajmują chronione obszary krajobrazowe
 2070 km2 zajmują rezerwaty przyrody

Ludzie

W Dolnej Saksonii mieszka 7 926 600 osób. Stanowi to ok.  
10 procent całej ludności Republiki Federalnej Niemiec. Z tego
4 011 200 to kobiety
3 915 400 to mężczyźni

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 
100 000 osób

Hanower: 533 160 mieszkańców
Brunszwik: 251 360 mieszkańców
Oldenburg: 163 830 mieszkańców
Osnabrück: 162 400 mieszkańców
Wolfsburg: 124 050 mieszkańców
Getynga:  118 910 mieszkańców
Hildesheim: 101 670 mieszkańców
Salzgitter: 101 080 mieszkańców

Gęstość zaludnienia

166 mieszkańców na km kw.

Stan: 31 grudnia 2015 r.
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Ojczyzna różnorodności



Dolna Saksonia – od płaskiego 
wybrzeża Morza Północnego 
po średniogórza Harzu.
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Dolna Saksonia
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1  JadeWeserPort w Wilhel-
mshaven to jedyny w Niem-
czech port o dużej głębokości. 
Największe statki kontenerowe 
na świecie mogą tu cumować 
niezależnie od przypływów i 
odpływów. 

2  Stocznia Meyer Werft w 
Papenburgu nad rzeką Ems 
jest znana na całym świecie z 
budowy ekskluzywnych statków 
wycieczkowych. 

3  Dolna Saksonia stawia na 
odnawialne źródła energii.  
Coraz większe znaczenie ma 
energia wytwarzana w farmach 
wiatrowych. Cuxhaven jest na 
dobrej drodze, by zostać naj-
większym ośrodkiem morskich 
farm wiatrowych w Niemczech.

4  Morze Wattowe to jedyny 
w swoim rodzaju ekosystem na 
świecie. W Dolnej Saksonii jest 
ono parkiem narodowym pod-
legającym szczególnej ochronie. 
Morze Wattowe należy do dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO.
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Dolna Saksonia stawia na odnawialne źródła energii. Wiodącą 
rolę odgrywa tu energia wytwarzana w morskich farmach 
wiatrowych. Przykładem jest szybki rozwój morskich farm 
wiatrowych w Cuxhaven. Dolna Saksonia jest również liderem  
w dziedzinie lądowych farm wiatrowych. 

Tym samym region ten jest niemieckim centrum rozwoju i 
produkcji elektrowni wiatrowych, a jednocześnie największym  
w kraju producentem energii wiatrowej. Wspólne centrum 
badań nad energią wiatrową uniwersytetów w Oldenburgu, 
Hanowerze i Bremie połączyło się z Instytutem Fraunhofera 
zajmującym się energią wiatrową i techniką systemów energe-
tycznych oraz Niemieckim Centrum Lotnictwa i Lotów Kosmicz-
nych, tworząc „Ośrodek Badań nad Energią Wiatrową” w celu 
umożliwienia dalszego rozwoju technologii energii pochodzącej 
z wiatru.



Dolna Saksonia należy do najbardziej innowacyjnych i różnorod-
nych krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Żaden 
inny kraj nie jest tak wielowymiarowy, co można dostrzec już przy 
pierwszym spojrzeniu na niezwykle urozmaicony krajobraz. 

Ta różnorodność znajduje odbicie w harmonijnej koegzystencji 
historii i nowoczesności, tradycji i przyszłości. To samo odnosi  
się do mieszkańców Dolnej Saksonii: ich tożsamość kształtują nie  
tylko różne regiony zamieszkania, lecz także liczne, niezwykle 
różnorodne narodowości. 

Gospodarka Dolnej Saksonii rozkwita, i to w najróżniejszych 
obszarach. W naszej małej ojczyźnie istnieje miejsce zarówno dla 
tradycyjnego rzemiosła, jak i innowacyjnych przedsiębiorstw o 
globalnym znaczeniu. 

Ponadto Dolna Saksonia oferuje wyjątkową jakość życia zarówno 
swoim mieszkańcom, jak i gościom. Dzikie krajobrazy i tętniąca 
życiem atmosfera wielkich miast z niezwykle bogatą ofertą 
kulturalną blisko z sobą sąsiadują.

Na kolejnych stronach chciałbym przedstawić Państwu kilka 
odcieni Dolnej Saksonii. Lecz to tylko niewielki jej fragment. Dolna 
Saksonia ma do zaoferowania o wiele więcej.

Łączę serdeczne pozdrowienia,
Stephan Weil
Premier Kraju Związkowego Dolna Saksonia

Drodzy 
Czytelnicy,



Kraj Związkowy Dolnej Saksonii powstał co prawda dopiero w 
roku 1946, lecz mimo to przepełnia go historia – i historie. W 1995 
r. w Schöningen (powiat Helmstedt) odkryto najstarszą zachowaną 
broń łowiecką: oszczepy liczące sobie 300 000 lat. 

W 9 r. p.n.e. późniejsza Dolna Saksonia stała się areną dla ważne-
go historycznego wydarzenia: w dzisiejszym Kalkriese nieopodal 
Bramsche (powiat Osnabrück) plemiona germańskie pod wodzą 
Arminiusza pokonały rzymskie legiony Warusa, powstrzymując 
rzymską ekspansję do Germanii.

Bogate złoża rudy i srebra góry Rammelsberg w Harzu przyczyniły 
się od 1000 r. do błyskawicznego rozwoju miasta Goslar, które 
stało się gospodarczym i politycznym centrum Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego. W Goslarze mieściła się najważniejsza siedziba 
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Dolna Saksonia
       historycznie



cesarza Barbarossy. Srebrem i ołowiem z Rammelsberg handlowano 
w całej Europie, co rozsławiło miasto jako „Rzym Północy“.

W miejscowości Marienhafe (powiat Aurich) pod koniec XIV w. 
przez wiele lat ukrywał się legendarny pirat Klaus Störtebeker ze 
swoimi Braćmi Witalijskimi. 

W ratuszu w Osnabrück zawarto w 1648 r. Pokój Westfalski, który 
zaprowadził nowy porządek po wojnie trzydziestoletniej i zapewnił 
Europie polityczną stabilność.

Pod koniec XVII w. Hanower stał się tętniącą życiem metropolią.  
To tutaj żył i pracował polihistor Gottfried Wilhelm Leibniz. W 
Herrenhausen powstał jeden z najpiękniejszych barokowych 
ogrodów Europy. Młody kompozytor Jerzy Fryderyk Händel od 
1710 r. pozostawał w służbie elektora hanowerskiego Jerzego 
Ludwika, który w 1714 roku wstąpił na tron angielski jako Jerzy I. 
Wydarzenie to zapoczątkowało czasy unii personalnej pomiędzy 
Wielką Brytanią i Hanowerem, trwającej do 1837 roku.

1  W 1648 roku, po wojnie 
trzydziestoletniej, w ratuszu w 
Osnabrück wynegocjowano i 
podpisano Pokój Westfalski.

2  Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646 –1716), filozof i polihistor. 

3  Wielkie Ogrody w Hanowerze
Herrenhausen to jeden z 
niewielu ważnych ogrodów 
barokowych zachowanych do 
dziś w swojej pierwotnej 
strukturze.

4  Kopalnia Rammelsberg przez 
ponad 1000 lat była najważniej
szą kopalnią na ziemiach 
niemieckich. Wraz ze Starym 
Miastem w Goslarze została 
wpisana na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego 
Unesco.

5  Widoczny z daleka paläon w 
Schöningen posiada w swoich 
zbiorach najstarszą zachowaną 
broń łowiecką ludzkości. 

6  Muzeum Archeologiczne w 
Kalkriese powstało w miejscu 
legendarnej bitwy z Warusem w 
9 r. p.n.e. 
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1  Doroczny festiwal Movimen-
tos w Wolfsburgu:  
Najwyższej klasy zespoły tanecz
ne, koncerty muzyki klasycznej, 
jazzowej i popularnej oraz 
wieczory autorskie w ramach 
przeszło 60 wydarzeń.

2  To w Hanowerze powstała 
pierwsza na świecie płyta 
gramofonowa. Nic więc dziwne
go, że Hanower został wybrany 
Miastem Muzyki Unesco.

3  Ewangeliarz Henryka Lwa 
uznawany jest za najznakomit
szy przykład romańskiego 
malarstwa książkowego XII w. 
w północnych Niemczech. Dziś 
znajduje się on w zbiorach 
Biblioteki Księcia Augusta w 
Wolfenbüttel.

4  Gromadzący ponad 70 000 
widzów Hurricane Festival w 
Scheeßel jest jednym z najwięk
szych festiwali muzyki rockowej 
w Niemczech.

5  Centrum nauki phæno w 
Wolfsburgu mieści ponad 350 
przyrodniczych i technicznych 
stanowisk eksperymentalnych. 
Efektowny budynek zaprojekto
wała architekt Zaha Hadid.

6  Muzeum Sprengla w 
Hanowerze może poszczycić się 
jednym z najważniejszych 
zbiorów sztuki XX i XXI wieku w 
Niemczech.
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Równie różnorodne jak dolnosaksońskie krajobrazy jest też 
tutejsze życie kulturalne. Dolna Saksonia posiada muzea o randze 
międzynarodowej, takie jak Muzeum Roemer-Pelizaeus w 
Hildesheim, Muzeum Sprengla w Hanowerze, phæno w Wolfsbur-
gu czy pawilony wystawowe Kolonii Artystów w Worpswede.

Biblioteka Księcia Augusta przechowuje w swoich zbiorach m.in. 
Ewangeliarz Henryka Lwa z XII w., a Biblioteka Gottfrieda Wilhel-
ma Leibniza w Hanowerze – obiekt światowego dziedzictwa 
dokumentalnego Unesco w postaci korespondencji uczonego.

Dolna Saksonia to również znakomite sceny operowe, taneczne i 
teatralne w Hanowerze, Brunszwiku i Oldenburgu. Liczne 
stowarzyszenia oraz związki pielęgnują i propagują regionalne 
dobra kulturowe w całym kraju. Hanower jest miastem koncertów 
i muzyki o światowej renomie i od 2014 r. pełni rolę UNESCO City 
of music. Dolna Saksonia ma wszak bogatą tradycję różnorodnych 
uroczystości i festiwali: w Hanowerze odbywa się najstarszy na 
świecie festyn strzelecki. Hurricane Festival w Scheeßel każdego 
roku niczym magnes przyciąga do północnych Niemiec rzesze 
fanów muzyki.

W latach 40. i 50. XX w. Dolna Saksonia, za sprawą studia 
filmowego w Göttingen oraz Bendesdorfie, zwanego „Hollywood 
na pustkowiu”, była prawdziwą twierdzą niemieckiej kinemato-
grafii. Dziś to Nordmedia, wspólna spółka medialna Dolnej 
Saksonii i miasta Brema, wspiera liczne filmy i produkcje telewizyj-
ne. Festiwale filmowe o międzynarodowej sławie odbywają się 
obecnie w Emden i Oldenburgu, Hanowerze i Osnabrück.

Dolna Saksonia
        kulturalnie



2 3

Pod względem krajobrazowym Dolna Saksonia jest najbardziej 
urozmaiconym i różnorodnym krajem związkowym w Niemczech. 
Park Narodowy Harzu, ze swoimi rozległymi górskimi lasami, 
szalenie romantycznymi dolinami rzek i jeziorami zalewowymi, jest 
popularnym celem wypraw dla miłośników wędrówek i sportów 
zimowych.

Od północy do Harzu przylega obszar metropolitarny z wielkimi 
miastami: Hildesheim, Hanowerem, Brunszwikiem i Wolfsburgiem. 
Turystów przyciągają tu trzy obiekty światowego dziedzictwa 
kulturowego: romantyczny kościół św. Michała i Katedra w 
Hildesheim oraz Fabryka obuwia Fagus w Alfeld projektu Waltera 
Gropiusa.

Rozkwit gospodarczy doprowadził w XVI w. do prawdziwego 
„boomu budowlanego” wzdłuż Wezery. Powstały wówczas liczne 
zamki w stylu tzw. renesansu wezerskiego. Wzdłuż rzeki prowadzi 
dziś Niemiecki Szlak Baśniowy, wiodący od Bremy do Hannoversch- 
Münden – od Muzykantów do Zamku Śpiącej Królewny. Bracia 
Grimm spisali swoje baśnie w Göttingen.

1

Dolna Saksonia
         turystycznie
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Zupełnie odmienne wrażenie robi Pustać Lüneburska, krajobraz 
kulturowy stworzony przez człowieka około 5000 temu, z 
piaszczystymi wrzosowiskami i idyllicznymi stadami owiec. 
Pomiędzy rzekami Wezerą i Ems znajdują się liczne turystyczne 
szlaki rowerowe.

Rezerwat biosfery Dolnosaksońskie Zalewiska Doliny Łaby 
(Niedersächsische Elbtalaue) charakteryzuje niemal nienaruszony 
pierwotny krajobraz obszarów zalewowych z łąkami wilgotnymi i 
lasami lęgowymi. Miasta Lüneburg, Celle i Stade zachwycają 
swoim historycznym centrum.

Największymi atrakcjami turystycznymi w sezonie letnim są 
wybrzeże Morza Północnego z tradycyjnymi kąpieliskami i osadami 
rybackimi oraz Wyspy Wschodniofryzyjskie kuszące wieloma 
kilometrami piaszczystych plaż. Park Narodowy Morza Wattowego 
zalicza się do światowego dziedzictwa przyrodniczego Unesco.

1  Szlak rowerowy rzeki Wezery 
przecina całą Dolną Saksonię, 
od HannoverschMünden na 
południu po Cuxhaven na 
północy.

2  Budowle renesansowe z XVI 
w. powstałe wzdłuż Wezery 
tworzą krajobraz kulturowy 
Pogórza Wezerskiego.

3  Długodystansowe biegi 
narciarskie są zimą jedną z 
najczęściej uprawianych 
dyscyplin sportowych w Harzu. 

4  Fioletowo kwitnące wrzosy 
to znak rozpoznawczy Pustaci 
Lüneburskiej.

5  Z Bodenwerder nad Wezerą 
pochodził również „kłamliwy 
baron” Hieronim von Mün
chhausen.

6  Flota połowu krabów w 
Greetsiel liczy 27 kutrów i 
należy do największych w 
Niemczech.
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1  Laureaci nagrody Nobla: 
Stefan W. Hell (chemia, 2014, 
Uniwersytet im. Georga 
Augusta w Getyndze), Gerhard 
Ertl (chemia, 2007, Uniwersytet 
im. Leibniza w Hanowerze), 
Erwin Neher razem z Bertem 
Sakmannem (fizjologia, 
medycyna, 1991, Uniwersytet 
im. Georga Augusta w Getyn
dze), Manfred Eigen (chemia, 
1967, Uniwersytet im. Georga 
Augusta w Getyndze), Max Born 
(fizyka, 1954, Uniwersytet im. 
Georga Augusta w Getyndze).

2  W Cochlear Transplant 
Centrum Wilhelm Hirte w 
Hanowerze już najmłodsi 
pacjenci odzyskują słuch.

3  Heinrich Popow zdobył złoty 
medal w skoku w dal na 
paraolimpiadzie w Rio w 2016 
roku, skacząc z protezą 
sportową firmy Otto Bock 
Healthcare z Duderstadt w 
Dolnej Saksonii. 

1

Badania i rozwój zawsze odgrywały dużą rolę w Dolnej Saksonii. 
Bez teorii binarnego systemu liczbowego autorstwa Gottfrieda 
Wilhelma Leibniza, opracowanej przed ponad 300 laty, nie byłoby 
podstaw nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 
18 sierpnia 1903 roku Karl Jatho, pionier lotnictwa pochodzący z 
Hanoweru, wykonał pierwszy „skok lotniczy” przy użyciu silniko-
wego aparatu latającego – cztery miesiące przed braćmi Wright. 

Po 1945 roku pięciu laureatów nagrody Nobla zostało odznaczo-
nych za prace naukowe i wyniki badań naukowych, opracowane 
podczas ich pracy na Uniwersytecie im. Georga Augusta i Uniwer-
sytecie im. Leibniza w Hanowerze w Dolnej Saksonii. W 29 
szkołach wyższych w Dolnej Saksonii oraz w wielu powiązanych z 
nimi instytucjach prowadzone są wytyczające rozwój badania w 
dziedzinie mobilności, pozyskiwania energii i biomedycyny.  
Medyczna Szkoła Wyższa w Hanowerze i Weterynaryjna Szkoła 

Dolna Saksonia
        i innowacje
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Wyższa w Hanowerze dysponują renomowanymi placówkami 
naukowymi w dziedzinie medycyny i weterynarii, a Instytut Chemii 
i Biologii Morza na Uniwersytecie im. Ossietzky’ego w Oldenburgu 
prowadzi badania morza. ICBM to macierzysty instytut statku 
naukowego „Sonne” (pl. „słońce”).

Przedsiębiorstwa z branży life science, takie jak Centrum Badań 
Chorób Zakaźnych im. Helmholtza w Brunszwiku, pracują nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie techniki medycznej i 
biotechnologii. Uniwersytet im. Leibniza w Hanowerze i uniwersy-
tet w Oldenburgu są liderami w badaniach nad słuchem. 80 
procent wszystkich aparatów słuchowych i implantów Cochlear na 
całym świecie wykorzystuje wyniki badań prowadzonych w Dolnej 
Saksonii.

3



Dolna Saksonia dba o ruch: około jedna trzecia towarów eksporto-
wych pochodzących z Dolnej Saksonii jest produkowana w branży 
mobilnej. Firma Volkswagen AG, największy producent motoryza-
cyjny w Europie, posiada oprócz głównej fabryki w Wolfsburgu 
także zakłady w Salzgitter, Emden, Osnabrück, Brunszwiku i 
Hanowerze. Koncern Volkswagena intensywnie dąży do tego, by 
zostać czołowym dostawcą produktów w dziedzinie zrównoważo-
nej mobilności. Continental, Wabco i Johnson Controls to tylko 
trzech spośród wielu dostawców przemysłu motoryzacyjnego, 
posiadających zakłady produkcyjne w Dolnej Saksonii. 

W Dolnej Saksonii produkowane są także inne środki lokomocji. 
Firma Premium Aerotec, dysponująca zakładami w Varel i Norden-
ham, produkuje części do samolotów dla Airbusa, a firma Alstom 
wytwarza pojazdy szynowe w Salzgitter. Takie firmy, jak Krone z 
miejscowości Spelle (powiat Emsland) i Grimme z miejscowości 
Damme (powiat Vechta), produkują specjalne pojazdy używane w 
rolnictwie, które cieszą się popularnością na całym świecie. 

Centrum Badań Lotniczych w Dolnej Saksonii pracuje wspólnie z 
lotniskiem badawczym w Brunszwiku nad rozwojem cichych i 
bezpiecznych dla środowiska samolotów. Firma Open Hybrid Lab 
Factory z Wolfsburga opracowuje materiały hybrydowe dla branży 
pojazdów o lekkiej konstrukcji.

Dolna Saksonia
           i mobilność

1



1  Hybrydowy Passat GTE to 
tylko jeden z przykładów 
wspierania emobilności przez 
Volkswagena. 

2  Specjalny pojazd do kopania 
ziemniaków firmy Grimme jest 
cenionym urządzeniem na 
całym świecie. 

3  Montaż sekcji kadłuba 
maszyny A350 XWB z tworzywa 
sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym.

2
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Różne przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej i lotniczej 
poszukują w Dolnej Saksonii innowacyjnych rozwiązań umożliwia-
jących poruszanie się w sposób oszczędzający energię i chroniący 
zasoby naturalne. W samej tylko „dolinie karbonowej” w Stade 
ponad 100 przedsiębiorstw i placówek badawczych opracowuje i 
produkuje wyjątkowo lekkie tworzywa sztuczne wzmocnione 
włóknem węglowym dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.



1  Hanower jako miejsce 
targów: co roku ok. miliona 
osób odwiedza ponad 60 
krajowych i międzynarodowych 
targów.

2  Trzecie miejsce na świato
wym rynku substancji zapacho
wych i aromatów zajmuje 
dolnosaksońskie przedsiębior
stwo Symrise z Holzminden. 

3  Koncern stalowy Salzgitter 
AG zatrudnia na całym świecie 
ponad 25 000 osób. 

1

2



Dolna Saksonia ma również mocną pozycję w innych sektorach 
przemysłu. W dziedzinie płaskowników stalowych i profili 
stalowych firma Salzgitter AG jest piątym co do wielkości produ-
centem w Europie. Huta stali w Peine wytwarza rocznie ok. miliona 
ton stali, z której powstają małe i duże wsporniki wykorzystywane 
w różnych projektach budowlanych na świecie. 

Ważnym ośrodkiem przemysłu chemicznego jest Stade. Dolna 
Saksonia to również region, w którym popularne są odnawialne 
źródła energii. Firma Enercon z Aurich, mająca siedzibę w Dolnej 
Saksonii, jest globalnym graczem w sektorze energii wiatrowej.  
Firma Symrise AG z Holzminden, trzeci co do wielkości producent 
substancji zapachowych i aromatów na świecie, wytwarza 
substancje smakowe i substancje czynne używane w kosmetykach 
i artykułach spożywczych. 

Hanower to miasto, w którym odbywają się najważniejsze targi o 
znaczeniu globalnym. Targi w Hanowerze to największa tego typu 
impreza na świecie, a CeBIT to najważniejsze targi technologii IT. 
Inne znane imprezy targowe to Biotechnice (biotechnologia), 
Agritechnica jako największe na świecie targi branżowe urządzeń 
rolniczych i targi drewna Ligna. 

Dolna Saksonia
           i przemysł

3



Region rolniczy Dolna Saksonia jest „spichlerzem” Niemiec.  
W dolnosaksońskiej branży artykułów spożywczych nie tylko 
produkuje się płody rolne, lecz przetwarza się je, wytwarzając 
wysokiej jakości żywność. Coraz większe znaczenie ma przy tym 
rolnictwo ekologiczne. Region Olden burger Münsterland to 
centrum niemieckiej produkcji mięsa, a przemysł przetwórstwa 
artykułów pochodzenia zwierzęcego jest rozdzielony na takie 
powiaty, jak Vechta, Cloppenburg i Oldenburg.

Uprawa buraka cukrowego to z kolei domena okolic miasta 
Hildesheim, Fryzja Wschodnia jest liderem produkcji mleka, a porty 
rybackie znajdują się głównie na wybrzeżu Morza Północnego we 
Fryzji Wschodniej. Alte Land to największy region uprawy owoców 
w Europie, zaś Ammerland jest światowym liderem w dziedzinie 
szkółek leśnych. 

Przedsiębiorstwo KWS-Gruppe z siedzibą w Einbeck to czwarty co 
do wielkości producent nasion na świecie. W Quakenbrück znajdu-
je się Niemiecki Instytut Technologii Żywności. Tam, gdzie rolnictwo 
i przemysł przetwarzania żywności są drugą co do wielkości gałęzią 
przemysłu, znajdują się ośrodki nauki o rolnictwie. Uniwersytety w 
Getyndze, Hanowerze, Brunszwiku, Osnabrück i Vechta są liderami 
w dziedzinie nauk botanicznych i ogrodnictwa, dietetyki, hodowli 
zwierząt i różnorodności biologicznej.

Dolna Saksonia
       i rolnictwo
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1  Alte Land, położony w 
północnowschodniej części 
Dolnej Saksonii niedaleko 
Hamburga, to największy rejon 
uprawy owoców w Europie.

2  Żółte kwiaty, czarne nasiona: 
w Dolnej Saksonii, na po
wierzchni ponad 120 000 
hektarów, uprawa się rzepak. 
Po letnich żniwach nasiona 
rzepaku są wyciskane i 
przetwarzane na zdrowy olej 
jadalny lub surowiec do 
produkcji biodiesla.

3  Krowy mleczne we Fryzji 
Wschodniej, północnowschod
niej części Dolnej Saksonii.

4  Nasiona do uprawy buraka 
cukrowego, ziemniaków i 
kukurydzy oraz innych roślin 
uprawnych produkuje się w 
firmie KWS Saat AG w miejsco
wości Einbeck w Dolnej 
Saksonii. 
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Dysponując wybrzeżem liczącym ok. 600 kilometrów, siedmioma 
wyspami Fryzji Wschodniej i dziewięcioma portami morskimi, 
Dolna Saksonia otwiera się na Morze Północne. Port w Emden to 
ważne miejsce przeładunku eksportowanych pojazdów, a terminal 
kontenerowy JadeWeserPort w Wilhelmshaven stanowi połączenie 
z innymi morzami. Do jedynego w Niemczech głębokiego portu 
mogą przybijać także statki kontenerowe o długości 400 metrów, 
niezależnie od przypływów i odpływów. Stocznia Meyer Werft w 
Papenburgu jest znana na całym świecie z produkcji statków 
wycieczkowych. 

Dolna Saksonia
        i morze
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Dolna Saksonia – od płaskiego 
wybrzeża Morza Północnego 
po średniogórza Harzu.
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1  JadeWeserPort w Wilhel-
mshaven to jedyny w Niem-
czech port o dużej głębokości. 
Największe statki kontenerowe 
na świecie mogą tu cumować 
niezależnie od przypływów i 
odpływów. 

2  Stocznia Meyer Werft w 
Papenburgu nad rzeką Ems 
jest znana na całym świecie z 
budowy ekskluzywnych statków 
wycieczkowych. 

3  Dolna Saksonia stawia na 
odnawialne źródła energii.  
Coraz większe znaczenie ma 
energia wytwarzana w farmach 
wiatrowych. Cuxhaven jest na 
dobrej drodze, by zostać naj-
większym ośrodkiem morskich 
farm wiatrowych w Niemczech.

4  Morze Wattowe to jedyny 
w swoim rodzaju ekosystem na 
świecie. W Dolnej Saksonii jest 
ono parkiem narodowym pod-
legającym szczególnej ochronie. 
Morze Wattowe należy do dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO.
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Dolna Saksonia stawia na odnawialne źródła energii. Wiodącą 
rolę odgrywa tu energia wytwarzana w morskich farmach 
wiatrowych. Przykładem jest szybki rozwój morskich farm 
wiatrowych w Cuxhaven. Dolna Saksonia jest również liderem  
w dziedzinie lądowych farm wiatrowych. 

Tym samym region ten jest niemieckim centrum rozwoju i 
produkcji elektrowni wiatrowych, a jednocześnie największym  
w kraju producentem energii wiatrowej. Wspólne centrum 
badań nad energią wiatrową uniwersytetów w Oldenburgu, 
Hanowerze i Bremie połączyło się z Instytutem Fraunhofera 
zajmującym się energią wiatrową i techniką systemów energe-
tycznych oraz Niemieckim Centrum Lotnictwa i Lotów Kosmicz-
nych, tworząc „Ośrodek Badań nad Energią Wiatrową” w celu 
umożliwienia dalszego rozwoju technologii energii pochodzącej 
z wiatru.
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Kraj związkowy

Dolna Saksonia zajmuje obszar 47 614 km kw., co stanowi 
13,3 procent powierzchni Republiki Federalnej Niemiec.  
Z tego ok.
 28 600 km2 zajmują pola uprawne
 10 470 km2 zajmują lasy
 3500 km2 zajmują budynki i tereny niezabudowane
 2460 km2 zajmują powierzchnie komunikacyjne
 1110 km2 zajmują obszary wodne
 10 222 km2 zajmują chronione obszary krajobrazowe
 2070 km2 zajmują rezerwaty przyrody

Ludzie

W Dolnej Saksonii mieszka 7 926 600 osób. Stanowi to ok.  
10 procent całej ludności Republiki Federalnej Niemiec. Z tego
4 011 200 to kobiety
3 915 400 to mężczyźni

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 
100 000 osób

Hanower: 533 160 mieszkańców
Brunszwik: 251 360 mieszkańców
Oldenburg: 163 830 mieszkańców
Osnabrück: 162 400 mieszkańców
Wolfsburg: 124 050 mieszkańców
Getynga:  118 910 mieszkańców
Hildesheim: 101 670 mieszkańców
Salzgitter: 101 080 mieszkańców

Gęstość zaludnienia

166 mieszkańców na km kw.

Stan: 31 grudnia 2015 r.

Dolna Saksonia
 Liczby, dane, fakty

Wydawca:
Niedersächsische Staatskanzlei  
(Kancelaria Stanu Dolnej Saksonii)
Biuro prasowe
Planckstraße 2, 30169 Hanower
pressestelle@stk.niedersachsen.de
www.niedersachsen.de

Projekt graficzny:
brunsmiteisenberg werbeagentur GmbH

Stan:
październik 2016 r.

. Klar.

Dolnosaksoński
Rząd Krajowy

Ojczyzna różnorodności
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 3500 km2 zajmują budynki i tereny niezabudowane
 2460 km2 zajmują powierzchnie komunikacyjne
 1110 km2 zajmują obszary wodne
 10 222 km2 zajmują chronione obszary krajobrazowe
 2070 km2 zajmują rezerwaty przyrody

Ludzie

W Dolnej Saksonii mieszka 7 926 600 osób. Stanowi to ok.  
10 procent całej ludności Republiki Federalnej Niemiec. Z tego
4 011 200 to kobiety
3 915 400 to mężczyźni

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 
100 000 osób

Hanower: 533 160 mieszkańców
Brunszwik: 251 360 mieszkańców
Oldenburg: 163 830 mieszkańców
Osnabrück: 162 400 mieszkańców
Wolfsburg: 124 050 mieszkańców
Getynga:  118 910 mieszkańców
Hildesheim: 101 670 mieszkańców
Salzgitter: 101 080 mieszkańców

Gęstość zaludnienia

166 mieszkańców na km kw.

Stan: 31 grudnia 2015 r.

Dolna Saksonia
 Liczby, dane, fakty
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