
Zwierzęta dżungli: jaguary, pumy, skorpiony, węże, jadowite mrówki ogniste, pająki, moskity 
i wiele innych. 
Robale wchodzące pod skórę czy małe rybki vandellia wchodzące w drogi moczowe ludzi 
zanurzonych  w wodzie. Wśród Indian owiane złą sławą !!!  
 
Pająk wałęsak brazylijski z kolei przez ukąszenie powoduje bolesną długotrwałą erekcję ( 
badania nad lekiem na potencję), ale po 3 dniach erekcji utrata funkcji seksualnych na całe 
życie ! 
Choroba priapizm u mężczyzn!  
Uwaga rano na buty !!!, czy nie ulokował się tam w nocy jakiś nieproszony gość ! 
Najważniejsze do przetrwania to hamak i moskitiera. Zawsze trzeba sprawdzić, czy szczelnie 
zamknięta na noc przed pająkami – ogromnym ptasznikiem, skorpionami, czy jadowitą 
skolopendrą.  
 
Jagody acai – skarb dżungli ! 
Rosną w gronach wysoko na palmach na 20 metrach. Bogate w witaminy i przeciwutleniacze 
niszczące wolne rodniki, zapobiegają nowotworom. Wzmacniają odporność organizmu, 
pomagają w zmęczeniu i wyczerpaniu. Jagody acai coraz bardziej popularne na świecie. 
W Amazonii lekarstwa na wszystkie ludzkie choroby!!! 
 
Amazonia – ratunek dla świata ! 
Lasy deszczowe Amazonii stanowią ¼ lasów na Ziemi, 400 mld drzew, ½ fauny i flory całego 
świata, 7 mln km2, 17 x jak Polska. Jedno  drzewo produkuje dziennie 300 l. wody, a parując 
tworzy tzw. „latającą rzekę” tj. chmury deszczowe, wychładza klimat, pochłania CO2 
i wytwarza tlen !!! Las deszczowy wytwarza 18 ton pary wodnej na dobę, dzięki czemu 
zaczyna się pora deszczowa.  
 
Hodowla bydła i soi niszczy Amazonię, jedna krowa potrzebuje 7 ha lasu, żeby się wyżywić. 
Pamiętajcie, że  jedząc hamburgera popieramy niszczenie Amazonii ! 
Koncerny wydobywujące ropę i poszukiwacze złota też niszczą Amazonię ! 
Deszczotwórcza moc dżungli słabnie przez wycinanie drzew i pora deszczowa się opóźnia i 
trwa krócej przy bardziej intensywnych opadach. Woda może zalać las do 12 metrów. 
Równowaga przyrody jest zakłócona. 
 
Cytaty podróżników: 
 
„Dżungla potrafi wyssać z człowieka siły jak  wampir. 
  To zupełnie inny, fascynujący świat” 
 
                                                           Edward „Bear” Grylls 
  brytyjski podróżnik i popularyzator sztuki przetrwania 
 
                                  
„Dżungla zabija ludzi nieuważnych na tysiące   
  sposobów” 


