
 

GREEN LONDON 

W 2013 roku Daniel Raven-Ellison (jak sam o sobie pisze: rodzic, 
odkrywca i badacz National Geographic, partyzancki fotograf i były 
nauczyciel geografii) zapoczątkował swoim wpisem na blogu 
koncepcję przemiany Londynu w pierwszy na świecie miejski park 
narodowy. W największym możliwym skrócie pomysł ten polega na 
tym, aby miasta stawały się zdrowsze, zieleńsze i bardziej dzikie (w 
pozytywnym tego słowa znaczeniu).  

Doprowadziło to też do rozwinięcia idei National Park City - czyli 
miasta o charakterze parku narodowego - jako miejsca, wizji i 
społeczności, oraz stworzenia fundacji o tej samej nazwie, 
skupiającej wciąż rosnącą liczbę osób pomagających koordynować 
rozwój tego programu. O wielkim zaangażowaniu społeczeństwa i 
potrzebie uczynienia swego otoczenia miejscem zdrowszym i 
lepszym do życia może świadczyć fakt, że obecnie w samej tylko 
sieci londyńskiej działa ponad 230 grup i organizacji. 

National Park Cities mogą się różnić co do uszeregowania 
priorytetów i określenia szczegółowych celów, natomiast zawsze 
mają na celu umożliwienie miejskim społecznościom lepszego 
kontaktu z naturą, zapewnienie czystego powietrza i zieleńszych 
ulic, opcji aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (czy to 
na rowerze, w kajaku, uprawiając sporty zespołowe czy choćby 
bawiąc się lub odpoczywając na terenach zielonych), dbanie o ptaki 
i zwierzęta oraz podkreślanie ich jakże ważnej roli jako niezbędnego 
elementu ekosystemu. Są również mocno związane z istotną 
kwestią wspólnego dbania o przestrzeń publiczną, dzielenia się 
wiedzą i pomysłami z innymi, wolontariatu i sztuki terenowej. 



Przed wielomilionową populacją Londynu stoi obecnie zatem 
następujący cel: do roku 2050 ilość terenów zielonych w mieście 
ma osiągnąć poziom 50%. W przypadku Londynu nie jest to 
założenie nierealne, jako że gigantyczne parki londyńskie, pola 
golfowe i prywatne ogródki pokrywają bardzo dużą część obszaru. 

Zaplanowane działania będą polegać między innymi na 
zastępowaniu tarasów trawnikami, betonowych płotów - 
żywopłotami, tworzeniu ogrodów stanowiących zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe, dbaniu o siedliska dzikich (choć 
przecież jednak miejskich) zwierząt, tworzeniu zielonych dachów i 
pnączy na ścianach budynków. 

Wszystkie te skoordynowane działania mają sprawić, że Londyn 
zbliży ludzi do natury i poprawi ich dobrostan. Miasto będzie 
bardziej zielone i zdrowe, poprawią się warunki bytowania ptactwa i 
zwierząt, a miejskie otoczenie będzie stanowić miejsce 
zrównoważone ekologicznie i atrakcyjne do życia. 
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