
Od koki uzależnieni są wszyscy Indianie Amazonii. 
 
Oczyszczający Rytuał Rape czyli „święta tabaka” Indian Amazonii. Roztarty na pył narkotyk z 
liści koki Indianie wdmuchują sobie nawzajem do nosa przymykając oczy i często odchylając 
do tyłu głowę. Najpierw lewa dziurka nosa, symbolizująca śmierć, a potem prawa, 
symbolizująca odrodzenie. Ma  dodać energii poprzez kontakt z Wielkim Duchem. Siła 
narkotyku jest tak duża, że pół łyżeczki może powalić dorosłego mężczyznę. 
Z oczu lecą łzy, z nosa płynie śluz, a z ust cieknie ślina,  
Każde plemię ma indywidualną recepturę. Kokę można też żuć i palić. 
 
 
Rzeka Amazonka - Río Amazonas  
Jej długość jest sprawą kontrowersyjną, najczęściej podawana jest wartość 6400 km. Jednak 
według innych źródeł (wyprawa do źródeł Jacka Pałkiewicza), jest to pierwsza rzeka na 
świecie pod względem długości 
(7040 km), o 390 km dłuższa od Nilu.  
Jednak pod względem obszaru, jakie zajmuje jej dorzecze to bezdyskusyjnie największa rzeka  
świata 
o powierzchni ok. 7 mln km² z największymi zasobami słodkiej wody.  
Amazonka to największa rzeka świata, która przyćmiewa wszystkie inne ! 
Szerokość  Amazonki jest zmienna, ale zwykle to 20 kilometrów i więcej. Na Amazonce nie 
ma ani jednego mostu. Przy ujściu do Oceanu Atlantyckiego Amazonka osiąga szerokość do 
150 km.  
 
Osobliwości Amazonii 
W Amazonce żyje  niezwykła ryba –  królowa Amazonki  
prehistoryczna ryba Arapaima / Piraruku – nazywana żywą skamieliną z czasów dinozaurów 
tj. sprzed 60 mln. lat.  Mierzy 3 metry długości, a jej waga dochodzi do 200 kg. Arapaima 
ceniona jest ze względu na smaczne delikatne mięso. Jest przysmakiem ludzi, ale też 
jaguarów, które świetnie pływają (ewenement wśród kotów) i skutecznie na nią polują. 
Jaguar lubi wodę ! 
Jaguar potrafi upolować wszystko: kondora, anakondę, kapibarę, nawet groźnego kajmana. 
 
Arapaimy są pod ochroną i od kilku lat odtwarzana jest ich populacja. Jednak raz w roku 
przez jeden dzień  można je łowić, ale tylko większe osobniki, mniejsze niż 1,5 metra muszą 
być wypuszczone na wolność. 
 
Indianie ładują złowione arapaimy najwyżej po dwie na łodzie i płyną na targ, żeby je 
sprzedać.  
Arapaimy poszukiwał Jeremy Wade w filmie „Rzeczne potwory”. Odkrywa on różne zakątki 
świata i niezwykłe podwodne bestie, o których nie mieliśmy pojęcia, co pokazuje na  
Discovery Channel. 
   
Inną osobliwością Amazonki jest Lnia amazońska- różowy delfin amazoński o długości do 
2.80 metra i wadze do 180 kilogramów.  


