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spotvogel

Vogelgriep en trekvogels

broodje aap met lariekoek

Here is tHe news………
In deel 7 van deze serie gaf Spotvogel al een schot voor de boeg over de – toen
nog virusvrije - situatie in Taiwan en legde toen uit, dat in zijn visie vooral de
burgerluchtvaart als bron van virale aanvoer en verspreiding tussen het
vasteland van Zuidoost- Azië en dit eiland in aanmerking leek te komen,
Virus is namelijk naar zijn aard niet erg mobiel en kan zich lopen, vliegend noch
zwemmend verplaatsen. Het oeverloze geouwehoer over wilde watervogels die
de smetstof van hot naar her zouden slepen stak echter ook weer meteen de kop
op toen er in het weekend van 11/12 januari jl. maar liefst twee verschillende
gevallen van twee verschillende typen hoog-pathogeen virus werden gemeld.
Hierover is een extra editie melding gemaakt, zodat u daarover al bent ingelicht
en dus zult weten, dat het de niet natuurlijke H5N2 en H5N8-typen betrof.

Inmiddels begint de situatie er daar zorgelijk uit te zien, omdat er op 17 januari al
veertig bedrijven in het midden en zuiden van het land waren waar besmetting
met vogelgriep werd geconstateerd. Naar het zich laat aanzien zijn dit
voornamelijk ganzenhouderijen.

Ook deze uitbraken betroffen de artificiële typen H5N2 en H5 N8, maar nieuw
was de ontdekking van een bedrijf waar het eveneens gemodificeerde type H5N3
werd vastgesteld.
Hiermee grossiert Taiwan dus met mutanten van een kunstmatig gefabriceerd
synthetisch virusmerk, dat zonder meer afkomstig moet zijn uit biochemische
laboratoria en dat als katalysator voor de vermarkting van anti-griepmedicatie
lijkt te zijn uitgezet op een virale steenworp vanaf het Chinese vasteland.
Al in het voorjaar van 2014 dook H5N8 op in het zuiden van Taiwan en omdat er
in de herfst van dat jaar ditzelfde virus verscheen in Midden- en West- Europa,
raaskalde men weer direct in het wilde weg dat trekkende watervogels de
smetstof van Taiwan naar Europa brachten.
Maar er is geen enkele vogelsoort die in het voorjaar in Oost- Azië vertoeft en in
de herfst in Europa verblijft. We spreken namelijk over een fysieke afstand van
ruim 20.000 kilometer met daartussen de temporele barrière van een broed- en
ruiperiode die beide seizoenen scheidt.
Bovendien zou er dan sprake moeten zijn van een180 graden omgekeerd
trekgedrag, dat in zeer uitzonderlijke gevallen alleen incidenteel bij zangvogels
werd vastgesteld. De smient, die in zekere zin model kan staan voor trekpatronen
van andere Siberische watervogels, zal evenmin ooit vanuit Oost-Azië naar
Europa komen.

Zulke baarlijke nonsens wordt normaliter dan ook verspreidt door degene die de
ziekte zélf hebben uitgezet en het is dan ook erg verleidelijk om daarbij in eerste
instantie te denken aan de partij die baat heeft bij de verkoop van zoveel mogelijk
serumshots! Het zou interessant zijn om te weten wat er gebeurd, als de 1.2
miljard Chinezen in de Volksrepubliek dit gaan inzien!

The china connection
Daarom is het goed om even stil te staan bij de recente ontwikkelingen in de
Chinese Volksrepubliek, waar ten behoeve van de 1,2 miljard inwoners een
onvoorstelbaar aantal kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en ander eetbaar
gedierte wordt gefokt.
Het gros daarvan wordt gehouden en vermarkt door kleine zelfstandigen, die zich
weinig of niets gelegen laten liggen aan hygiënische omstandigheden en de wijze
waarop de dieren worden vervoerd getuigt van weinig respect voor het leven.
Maar daarin wijkt China niet af van andere regio’s in het dichtstbevolkste deel
van onze aardkloot, waar men letterlijk in alles wat beweegt en zich niet kan
verweren een stuk eetbaar vlees zietl

Niet alleen honden, katten, apen en andere huisdieren worden daar geslacht en
opgepeuzeld, ook weinig appetijtelijk wildbraad als Bruine Rat wordt
schoongemaakt en te koop aangeboden.
Daarom is het niet alleen opzienbarend maar ook tekenend, dat er in het hele jaar
2014 en ook in voorgaande jaren in deze menselijke smeltkroes met tientallen
miljarden pluimveedieren geen grootscheepse uitbraken van Vogelgriep gemeld
werden.

Weliswaar zijn er in dat hele jaar in de Chinese Volksrepubliek officieel zo’n 30
ziektegevallen bij mensen ten gevolge van H5N9-infectie gemeld, maar per saldo
is dat natuurlijk niets op een bevolking van meer dan een miljard vatbare zielen.
Er wordt al jarenlang op geattendeerd, dat China een kolossale veterinaire
risicofactor vormt door de megalomane omvang van de vleesveesector en de
vaak ronduit primitieve omstandigheden in broederijen, mesterijen, slachterijen
en vleesverwerkende bedrijven.

Aan rapporten van de WHO heeft men echter in de Volksrepubliek geen
boodschap en bovendien ontbreken er de mogelijkheden om zaken als hygiëne en
virale preventie grootschalig aan te pakken en structureel te verbeteren
Dit leidde er onlangs toe, dat de vroegere Britse kroonkolonie Hong Kong, die
thans de officiële status Speciale administratieve Regio Hong Kong van de
Volksrepubliek China bezit, haar grenzen heeft gesloten voor pluimvee en –
producten die afkomstig zijn uit het moederland.
Met een territoir van 236 eilanden zal het letterlijk een hele kluif gaan worden
om toezicht, opsporing en handhaving van de pluimveehandel in deze archipel zó
waterdicht te krijgen, dat er geen enkele hoogpathogene virale besmetting zal
kunnen immigreren.

Op haar beurt sluit de Chinese Volksrepubliek haar grenzen voor
pluimveeproducten die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten. Bij het
behandelen van de andere mondiale uitbraakhaarden zal er nader hierop worden
ingegaan.
Want analoog aan deze berichtgeving blijken er in de Chinese Volksrepubliek
opnieuw twee gevallen van virale besmetting met H5N9 te zijn vastgesteld,
waarvan één patiënt in kritieke toestand zou verkeren.

In minder dan een maand tijd blijkt bij het gezondheidminsterie in Beying de
teller opgelopen te zijn van rond de dertig tot boven de 450 gevallen van
besmetting met dit merk van het als biochemisch strijdmiddel ontwikkelde virus.
Dat ontwikkelen gebeurde grappig genoeg in een Amerikaans
krijgsmachtlaboratorium, waarbij men ervoor zorgde dat deze ziekmakende
variant dieren ongemoeid laat. Zo valt de aanwezigheid ervan immers pas op
wanneer mensen er massaal door omvallen!
Maar nog leuker wordt het verhaal als we weten, dat de mondiale patenthouder
van het wondermiddel waarmee die menselijke variant van Vogelgriep
behandeld kan worden, bij Uncle Sam staat ingeschreven!
It’s a small world!

een wereld vol leugens
We bevinden ons nu met ons dossier in Zuidoost- Azië, het onbetwiste numerieke
epicentrum van de wereldbevolking.
En het is boeiend om te lezen wat de Europese Commissaris voor Gezondheid en
Voedselveiligheid, de Litouwse oud-minister Vytenis Andriukaltis, nog geen 3
weken geleden durfde te zeggen over de gezondheidsdreiging van het
Amerikaanse biochemisch gemodificereerde vogelgriepvirus H5N8:

Andriukaltis gaat als hoogste verantwoordelijke voor de gezondheid van alle
Europeanen er wel erg soepel aan voorbij, dat de biochemisch geassambleerde
HN-stammen in staat zijn om zich erg snel te muteren tot zeer toxische en
daardoor dodelijke varianten.
Het gemak waarmee er van wordt uitgegaan dat een hoog pathogeen virus niet
logischerwijze van pluimvee op mensen zal overgaan, staat op voet van oorlog
met alles wat er nu al jarenlang bekend is over de ten behoeve van de
biochemische oorlogsvoering omgebouwde virale strijdproducten.
Als medicus én Eurocommissaris moet deze Litouwer donders goed weten, waar
alle belangrijke patenten van anti-griepmedicatie zich bevinden. En als lid van het
establishment van een voormalig Sovjetland dient hij te beseffen, dat
farmaceuten tot alles in staat zijn. Zéker als er veel geld te cashen is!

Ieder lid van het Europarlement dient zich ook terdege te beseffen, dat zij of hij
deze positie primair bekleedt om de Europse burgers te dienen. Maar in het geval
van de Vogelgriep en de medicatie daartegen lijkt men de oren geheel te laten
hangen naar overzeese wensen en dictaten.
Daarom kan het geen kwaad om hier een beknopt overzicht te geven van
literatuur die er recentelijk – d.w.z. gedurende het voorbije decennium- over dit
onderwerp is gepubliceerd, maar waarvan geen enkel lid van het Europarlement
noch van de regering van enig EU-land inhoudelijk kennis heeft genomen.
Er wordt weliswaar nergens ter wereld zo schaamteloos gelobbyd als in Brussel
en Strassbourg, maar er zijn ook slechts weinig plaatsen op deze aardkloot waar
de gesteven broekspijpen en high heels van Uncle Sam de godganse dag en nacht
zo bekwijld en afgelikt worden als uitgerekend daar, waar men het juist voor de
Europeanen dient op te nemen!

Maar omdat de EU het al vanaf den beginne categorisch verdomd om de
materiële en immateriële belangen van haar burgers op een gewetensvolle en
plichtconforme wijze te behartigen, heeft Spotvogel wat leesvoer voor u
geselecteerd dat wellicht via het PvdD-acccount bij Bol.com verkrijgbaar is.
Bovendien lijkt dit een geknipt moment om te memoreren, dat Uncle Sam zichzelf
financieel tekort doet doordat de Chinese Volksrepubliek als grootafnemer van
eendagskuikens, kipfilet, drumsticks en halve haantjes de grenzen voor
Amerikaanse kip en kipproducten op slot heeft gedaan.

Maar de problemen konden voor het Washingtons Mac Viral chicken nog weleens
veel omvangrijker gaan worden als buurman Canada straks ontwaakt uit zijn
virale winterslaap.
Want ook in dat land kampen pluimveehouders de laatste jaren steeds vaker met
uitbraken van hoog pathogene Vogelgriep, die sterk ogen als een strategisch
verspreide ziektekiem. In dit geval dus bedoeld om een zakelijk-commerciële
concurrent te benadelen.
Als Canada én China straks begrijpen hoe de virale hazen in Uncle Sam’s
kippenhok lopen, dan konden de voederrapen nog weleens dermate gaar worden
opgediend dat men er in Washington zélf doodziek van wordt!

Want niet alleen de Chinese Volksrepubliek, maar ook Japan, Mexico, Zuid-Afrika,
Zuid-Korea en Taiwan sloten hun grenzen voor Canadese pluimveeproducten,
terwijl de VS ervoor bedankt om het eigen virus terug te importeren.
Dit alles levert Canadese boeren volkomen onverdiend een miljoenenstrop op!

Het heeft Spotvogel wel enige hersengymanstiek gekost maar omdat
lichaamsbeweging de denkende mens goed doet was dat niet een erg zware
opgave.
Nu meent hij te weten waar de rand zit van deze bisonlederen cowboyhoed, zoals
hij er zelf ooit eentje verwierf bij een bezoek aan een indianensettlement tussen
Falstaff en Dead Valley. Dit is inmiddels 35 jaar geleden en die hoed is allang weg.
Maar de bisonlederen broekriem die hij toen ook verwierf doet nog dagelijks
dienst!

Bij die gelegenheid overliep hij in het maanlaandschap van de gortdroge woestijn
rondom dit saaie kolonistenstadje een Whip Poor Will. Dat is een uitermate goed
gecamoufleerde nachtzwaluw, die zo sterk vertrouwde op zijn - of haar –
schutkeur, dat het diertje zich gewoon met de hand liet vangen.
De enige andere keer dat mij iets dergelijks overkwam was in het grensgebied
tussen Senegal en Mali en betrof een Senegal Thick- knee. Dat is ook een zeer
goed gecamoufleerde woestijnvogel, maar dan veel groter en behorend tot de
grielen.
Ik vertel u dit om aan te geven, dat niet bijster intelligente levensvormen die
volkomen vertrouwen op hun schutkleur, soms de fout maken om zich met de
hand te laten vangen. Precies dus zoals de aan Archie Bunker identieke Uncle
Sam en zijn opzichtig gecamoufleerde streken! Daarom nemen we een kijkje in
een andere woestijn.

Van god los alamos
Niet direct op een steenworp maar voor Amerikaanse begrippen toch straight
around the corner van de Ufo-crashsite Roswell én van de plaats waarvandaan in
augustus 1945 de massamoordvluchten naar Hiroshima en Nagasaki vertrokken,
ligt in het ter plaatse totaal verwoeste landschap van New-Mexico de meest
obscure en onheilspellende plaats in het hele universum: Los Alamos!

Hier werken tienduizenden naam-, gezichts- en meningsloze slaven van het
kapitalistische systeem dat zich United States of America noemt, al sinds
driekwart eeuw aan ultrageheime programma’s waarover ze niet eens met
elkaar en zichzelf mogen praten of dromen.
Dat “Manhattan Project” werd in 1943 opgezet om van de USA de eerste
kernmacht te maken en ziedaar: al twee jaar later waren er honderdduizenden
onschuldige en ongewapende Japanse burgers kansloos nucleair geflambeerd en
geroosterd.
Nice, we thank you!
Er valt een kolossaal zwartboek te vullen over Los Alamos, maar na de Stairway
to heaven waarop wij via Roswell beland zijn, lijkt het verstandiger om al die
bullshit, gossip en not done cases maar voor een ander Spotvogeldossier te
bewaren.
Want ook bullshit moet gedoseerd toegediend en geconsumeerd worden!

Het lijkt voor beschaafde mensen wel erg bittersweet, om een dronk uit te
brengen op een project dat – alle stralingszieken meegerekend – inmiddels wel
aan meer dan een miljoen mensen het leven kostte of het levensgeluk vergalde.
Maar zo schijnt men niet te denken in het hermetisch van de buitenwerld
afgegrendelde resort, waar zwijgzame en arglistige huurlingen zich dag na dag
bezighouden met activiteiten waarvan zij zelf donders goed beseffen, dat deze in
de categorie “subversief” thuishoren.

Subversief, jawel! Want het dondert er immers niet toe of het congres is
voorgelogen en op verkeerde benen werd gezet. Zodra er een meerderheidsfiat is
afgegeven wordt de doorstart een feit. Dat noemt men ginder “democratie”!
Sinds JFK weet ook iedere president hoe de hazen moeten lopen. En aangezien er
sinds november 1963 geen échte ‘cleaning missions’ meer plaatsvonden mag
worden aangenomen, dat de boodschap toen loud and clear is overgekomen!
Dit alles zou Spotvogel dubbelgegaarde roadrunnerworst zijn, ware het niet dat
men zich binnen de hekken van Los Alamos National Laboratories nu al jarenlang
bezig houdt met het sublimeren van het Spaanse Griep virus waaraan in 2018/19
wereldwijd ruim 40 miljoen mensen zijn overleden.

Men heeft dat oorspronkelijke virus gereconstrueerd uit overblijfselen van
toenmalige griepslachtoffers en ontdekte, dat de toxiciteit van het virus nog
werkzamer wordt naarmate het zich verder muteert.
Omdat zulke experimenten op zichzelf al levensgevaarlijk zijn, neemt het risico
voor de mondiale volksgezondheid alleen maar toe naarmate er minder zicht is
en controle kan worden uitgeoefend op de route die het gereconstrueerde virus
vanaf 2005 heeft gevolgd.
Uiteraard googelde uw alerte internetreiziger net zolang totdat hij een ingang had
gevonden die mogelijk een van die routes zou kunnen aangeven.

Want het is toch reuze merkwaardig, dat er uitgerekend op de plaats waar al een
halve eeuw wordt gewerkt aan het fabriceren van het ultiem toxische
vogelgriepvirus, op reusachtige schaal gefokt blijkt te worden met van origine uit
Spanje (sic) afkomstige Rode Patrijzen!
Verder zoekend blijken er niet alleen in Los Alamos maar in heel New-Mexico op
dermate omvangrijke schaal bedrijfsmatig rode patrijzen te worden gekweekt en
als jachtvogel verhandeld, dat daarin een zeer doeltreffende methode zou kunnen
schuilen om smetstof over enorme oppervlakten te verspreiden.
De rode patrijs is een standvogel in Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal, die in
Italië en op de Balkan wordt vervangen door de Steenpatrijs, in Klein-Azië door
de Arabische Woestijnpatrijs en de Aziatische Steenpatrijs en in Noord-Afrika
door de Barbarijse Patrijs, die allemaal als virusmutanten op elkaar gelijken.

Spotvogel zag op een warme zomerdag in 2008 een rode patrijs in zijn eigen tuin,
die zich koesterde in de middagzon. Maar ondanks het feit dat de vogel, die goed
bleek te kunnen vliegen, zich bevond op een hoop grof riviergrind, moet het dier
afkomstig zijn geweest uit een voliére. De soort wordt namelijk veel als siervogel
gehouden.

Verder zoekend kwam er een rapport aan de oppervlakte, waarin men specifieke
aandacht besteedt aan trekvogelmanagement voor het LANL-complex te Los
Alamos.

Los Alamos ligt midden in de woestijn en niet bepaald in een streek waar in
voorjaar en herfst belangrijke trekverplaatsingen van vogels te verwachten zijn.
Het wekt dan ook verbazing dat men hier zo’n onderzoek uitvoerde, maar de
intentie ervan blijkt ook slechts het vestigen van een avifaunistische referentie te
zijn.
Dit past dan ook weer naadloos in datgene waar Spotvogel naar op zoek is en dat
in de jaren ’80 zo mooi werd bezongen en verbeeld door Robert Palmer!

We weten nu dus door dat rapport uit de gortdroge woestijn, dat men vanuit Los
Alamos ook kennis heeft van migratory birds and bird migration!

Het is al vaak gezegd maar ik zal het blijven herhalen totdat dit gedrocht in een
diepe oceaantrog zal zijn afgezonken: deze en dergelijke listigheden waarmee
Uncle Sam destijds zijn nieuwe exportarikel “Kenniseconomie” in de wereldmarkt
zette en er de zuivere wetenschap mee aanrandde, verkrachtte en vermoord
achterliet, dient zo spoedig mogelijk geruimd te worden.
Ook dit rapport voegt niets toe aan de reeds decennialang bestaande kennis en is
overduidelijk slechts gepubliceerd met de intentie om te kunnen aantonen, dat er
door het EPDRM- team ook naar migrerende vogels is gekeken!

Zoekend naar verdere aanknopingspunten stuitte uw internetvorser op een
verslag van de Spaanse Guardia Civil in de regio Murcia-Huelva, waarin men
gewaagt van de ontdekking en ontmanteling van een clandstiene fazanterie
waarin zich grote aantallen rode patrijzen bevonden.
Het proces verbaal zegt verder, dat er in Spanje op grote schaal zulke vogels
worden uitgezet ten behoeve van de jacht, hoewel bedrijfsmatig kweken en
uitzetten van deze (en andere) dieren onwettig is.

Exact datzelfde geldt ook al jarenlang in ons land, maar ook hier wordt er
nauwelijks handhavend gecontroleerd. Het zou niet overdreven zijn als Brussel
deze handelswijze met potentiele virale vogelgriep-besmettingsbronnen aan
strenge regelgeving onderhevig zou maken!
Het gaat tenslotte om een deugdelijke firewall tegen de Spaanse Griep!

God bless america!

