Olijfolie van Faia Brava
De zachte en geurige Faia Brava
olijfolie is extra vergine met een
lage zuurgraad (0,2) en geregistreerd
als biologisch product. Met elk
flesje gaat er een klein bedrag naar
het behoud van kwetsbare natuur in
Faia Brava, Portugal.

Faia Brava is een 1000 hectare groot natuurreservaat in Noordoost Portugal dat wordt
beheerd door de Portugese natuurbeschermingsorganisatie Associação Transumância e
Natureza (ATN). In Portugal bestaat er geen subsidie voor het beheer; elke euro moet
ATN zelf binnenbrengen. Zij worden daarbij geholpen onder meer door de Nederlandse
Stichting Natura Iberica. Door de oogst blijft een deel van het traditionele
landschap in tact, de verkoop brengt geld op voor het gebied én de producten
vertellen elk het verhaal van dit mooie gebied. De terreinen waar we oogsten liggen
dicht bij de dorpen, terwijl de gebieden waar we wildernis nastreven verder weg
liggen.
In Faia Brava worden gerichte maatregelen toegepast ten behoeve van
natuurbescherming: brandpreventie, herbebossing van door brand verwoeste gebieden,
aanleg van kadaverplaatsen voor aaseters zoals gieren, aanleg van waterpoelen en het
beheren en benutten van oude verlaten olijf- en amandelgaarden (biologische teelt).
Een groot gedeelte van het gebied wordt begraasd door een kudde Garanno bergpony’s
en Maronesa runderen. Beide rassen uit de regio die gewend zijn zichzelf te redden.
Ze zorgen voor variatie in de begroeiing en houden het landschap open door
begrazing, wat extra belangrijk is in dit Mediterrane gebied vanwege het de
bosbrandrisico’s.
Tot 2017 is de opbrengst uit productenverkoop volledig ingezet voor grondaankoop,
om het gebied uit te breiden en aaneengesloten te maken. Vanaf juli 2017, met de
toenemende droogte en hiermee het brandgevaar, worden alle opbrengsten gebruikt voor
de noodzakelijke uitbreiding van de brandpreventie. Afgelopen jaar zijn er in
Portugal weer vele duizenden hectares land door brand verwoest.
Het huidige brandpreventiebeleid staat onder grote druk door de aanhoudende droogte.
De branden woekeren vlakbij Faia Brava en intensieve controles zijn nodig om deze te
stoppen. De komende maanden kan ATN met de extra support de benodigde maatregelen
treffen zodat zij in 2018 nog beter zijn voorbereid.
Lees meer over Faia Brava op www.naturaiberica.nl

