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Ansvarig utgivare: Vattenmannen & Speed

Verkar va en
cool blaska...

Ovärderlig skatt
funnen i havet
Blir man
smartare av fisk?
Ja, hur är det egentligen med
den gamla myten om att man
blir smartare av att äta fisk?
Jo, forskare har undersökt
tonårspojkar och det visar sig
att dom som fått mer fisk att
äta faktiskt blir lite smartare.
Exakt vad det är i fisk som gör
att man blir smart vet man inte
men man tror att ämnet
Omega 3 som finns i fisk har
med saken att göra.

Skonaren Frau Maria förliste 1771 med skatter utanför
nuvarande Finlands kust . Den fraktade mästerverk som hade
beställts av kejsarinnan Katarina den Stora. Enligt register
fanns 27 målningar ombord på fartyget, inklusive tidigare
osedda verk av Rembrandt. Experter säger att tavlorna inte
har skadats allvarligt efter alla dessa år under vattnet. Innan
avresan placerades konstverken i blybehållare. Utöver
målningarna fraktade "Frau Maria" dussintals bronsskulpturer
hundratals porslinsföremål samt otaliga guld och silvermynt.
Fartyget lämnada Amsterdam men drabbades av storm, gick
på grund och sjönk i närheten av vad som nu är Finland.
Besättningen räddades, till skillnad från mästerverken som fanns kvar i fartygets lager.
Först 1999 hittade finländska dykare fartyget. Värdet på skatten? Konstälskare runt om
i världen anser att konstsamlingen på havets botten är overderlig, andra pratar om
summor på mellan 500 miljoner till 1 miljard euro. (FP)

Din tidning under vattnet. Utkommer dagligen. Nästan allt är sant.
Skaldjur
-åh, vad gott!
Skaldjur- alltså räkor,
krabbor, hummer, musslor,
ostron mm- är ju väldigt
gott tycker många.
Flaskposten kan bara hålla
med och önskar alla
skaldjursälskare en härlig
måltid. Tänk bara på att
ta det lite lugnt framför
allt med jätteräkorna;
sättet dom odlas och
utfodras på är riktigt dåligt
för miljön.

Fantastiskt!

USCH!

Som världens första 9 åring
ska Ulla Nilsson genomföra
en världsomsegling i sin
segelbåt “InoJet”. Flaskposten
önskar lycka till på färden.

Det här röret hittade Lena
Bergstedt från Stockholm
när hon var ute på
söndagspromenad. “Usch”
säger Flaskposten och
hoppas att utsläppen
minskar snart; vi måste
börja tänka på vår miljö
ordentligt, annars har vi
snart ingen planet kvar!

Varning för

5 meter – största fyndet i Skandinavien.
Forskare har hittat en 15 meter lång jättehavsödla
utanför svalbard. Predator X som den heter är en
betydligt större variant av sin motsvarighet på
land – T Rex.- Det är ett av de största fynden i
Skandinvien,säger paleontolog Lars Werdelin

Ny Smak!
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Skandinvien,säger paleontolog Lars Werdelin

Äntligen en
ny synt!!

Biologer, ekonomer och ekologer
från flera länder varnar nu för att
det trålfiske som bedrivs på
mycket stora djup utanför de
nationella fiskezonerna kommer
att utrota både ovanliga fiskarter
och koraller.
Trålning har visat sig ha stora
negativa konsekvenser för de
bottenlevande organismerna,
och därigenom för hela systemet.
Utvecklingen mot mer djupgående
och effektivare fiskeredskap gör att
de påverkade områdena sträcker sig
längre och längre från kusterna.
För stora havsområden är kunskapen
om vad trålningen haft för effekter
okänd.
(FP)

Har du också
tröttnat på
dålig barnmusik?

Vattenmannen har
äntligen köpt en ny synt.
Den gamla synten har
länge varit ett stort problem eftersom rost och
vattenskador gjort synten
väldigt svårspelad.
”En gång i medelhavet
la den av helt och blev
helt tyst. Jag hade en stor
publik med hajar, fiskar
och skaldjur framför mig

och ingen förstod varför
det plötsligt blev så tyst”.
Den nya synten av
märket ”DISA” är specialbeställd från Albanien
där en av världens bästa
synttillverkare finns.
Hur låter den då? Håll
ögonen och öronen
öppna efter Vattmannen
& Speeds föreställning
så får du se och höra!
(FP)
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Kan Torsten
äta torsk igen?
Torsten Hellbom, 9 år
en av väldigt många som
sen ett bra tag inte äter
torsk. -Jag älskar torsk,men
vill ju såklart inte att den
ska dö ut. det har ju kommit
så många larmrapporter
på sistone, säger Torsten.
Länge har ord stått mot
ord; yrkesfiskarna säger
att det visst finns torsk, och
gott om den medans forskare
hävdar att den håller på att
fiskas ut.
-Jag längtar verkligen efter
den dagen då jag kan
göra en härlig torsk med
smörsås -en av mina favoriträtter, säger Torsten.
Torsk har fiskats i vattnen
kring Sverige i hundratals
år.

NYHET!
VATTEN-TV

Oj,oj,oj vilken fin

Vacker botten
Uppvärmningen av jorden kan ha en större effekt på världens koraller än vad som tidigare varit känt.
Det skriver forskare i senaste numret av amerikanska vetenskapsakademins tidskrift efter att ha undersökt
50 000 kvadratmeter korallrev på 21 platser kring ögruppen Seychellerna. Det är den första genomgång som
gjorts efter den stora koralldöd som inträffade i Indiska oceanen 1998, då havet var ovanligt varmt. En stor del
av korallreven vid Seychellerna har sedan dess rasat ihop och täckts av alger, och mängden fisk som tidigare
levde i reven har försvunnit. Stora barriärrevet utanför Australiens kust är ett annat område som håller på att dö.
Redan nu hotas revets koraller, men om temperaturerna i havet stiger på grund av global uppvärmning, kommer
det att vara totalförstört år 2030. Revet är redan hårt drabbat av så kallad blekning, då korallerna blir vita och
djuren inuti dem dör, men om ingenting görs för att stoppa den globala uppvärmningen kommer hela revet att
(Källa: PNAS)
vara helt dött år 2030,
säger Australiens miljöminister.

TJOHO!!

FEL PÅ RÖREN?

Vatten, vatten
och åter vatten..
Att det finns mycket
vatten på vår planet
känner du kanske till,
men hur mycket?
Jo, ca 70 % av jorden är
vatten. 97,5 % av det
vattnet finns i haven, i
oceanerna. Resten, 2,5 %,
är sötvatten, men nästan
alltsammans är fruset på
polerna, i glaciärerna.
Det frusna vattnet utgör
69,7 % av allt sötvatten,
grundvattnet 30 % och i
flodernas och sjöarna
finns bara 0,3 % av allt
sötvatten.
(FP)

UNDERVATTENSBOXNING

SENAP

Surfing!
-Inte bara på internet
Vem har inte sett bilderna på film eller tv
där sutfare glider fram på jättevågor i nåt
exotiskt varmt land? Men visste du att det
faktiskt går att surfai Sverige också’?
Jodå, på flera platser i Sverige, b.la Torö

Ända sen 1992 har Beston musik stått för kvalitet. Vi vill göra barnmusik som tar barnen på allvar, välproducerad
och rolig utan att vara töntig, svängig men inte hysterisk. Gå in på www.tomashirdman.com - lyssna och läs mer.

Hajen har rymt!
musik

VAGN!

I dagarna blev Vattenmannen & Speeds nya vagn
äntligen färdig. Vagnen- byggd på Gudö utanför
Stockholm är fullproppad med finesser och drivs
av ett avancerat självförsörjande elsystem. -Vagnen
är en dröm som äntligen går i uppfyllelse säger
Vattenmannen & Speed till FP - Vi tar med oss den
nu när vi åker på semester och kommer dra runt en
hel del. Så håll ögon och öron öppna- snart kanske
Vattenmannen & Speed rullar förbi just dig! (FP)

utanför Nynäshamn och
Apelviken i Varberg går det
riktigt bra. Vågorna blir kanske
inte lika höga som på Hawaii
(höst och vinter kan vågorna
bli upp till 20 meter) men det
går alldeles utmärkt att surfa
ändå. Surfingen började ursprungligen på Hawaii på 1400talet och spred sig under det
tidiga 1900-talet till USA:s
fastland och senare Australien.
Surfing blev mycket populär
under 1950- och 1960-talet då
lättare, billigare och mer
lättstyrda surfingbrädor kom
gjorda av glasfiber. (FP)

Pris till
Vattennyheterna
Det väldigt populära nyhetsprogrammet Vattennyheterna
vann i helgen fina priser vid
undervattentvfestivalen i
Sjösala. -Fantastiskt roligt, jag
satt och rensade nät när jag fick
höra att vi hade vunnit.Det här
ska firas, och var gör man det
bäst om inte på Vattenmannen
& Speeds undervattensdisk-ho
på Fredag?” hälsar Nyhetsuppläsaren Amanda Lear.
Grattis säger FlaskPosten!
(VN 6/10 )

Den snälla men livsfarliga hajen Ture har än en gång lyckats rymma från undervattensfängelset i
fisksätra.Ture dömdes 2006 till tre års fängelse. Han sågs senast i trakterna kring albysjön men har också setts på eriksdalsbadet i
(VN 6/10 )
stockholm där han sägs ha uppträtt "störande". Ture bedöms som Farlig, oberäknelig men snäll.

