Wageningen zoekt mannen
WAGENINGEN - Het laboratorium voor entomologie van de Wageningen
Universiteit zoekt enkele tientallen mannen die de geur van hun voeten
beschikbaar willen stellen voor onderzoek naar de malariamug.
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Douane stuit op cocaïnesmokkel via insecten
DEN HAAG - De douane is op een opmerkelijke methode gestuit voor het smokkelen
van drugs: insecten gevuld met cocaïne.
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dat er in het pakketje meer dan honderd

1n totaal ging het om 300 gram cocaïne

postpakketje uit Peru aan waarbij scan-

dode insecten zaten . De die ren hadden in

met een geschatte straatwaarde van 8000

beelden een afwijkend beeld lieten zien ,

de rugstreek een opening waar drugs waren

euro. #

zo maakte het ministerie van Financiën

ingebracht.

donderdag bekend . Na onderzoek bleek

Mug toont temperaturen
door de jaren lieen
DEN HAAG - Een nieuwe onderzoeksmethode van wetenschappers van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) reconstrueert de temperaturen in
het verleden met behulp van fossiele larven van dansmuggen. Dat maakte NWO maandag bekend.
De fossielen zijn uitstekende indicatoren
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