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Ndryshimet klimatike kane pasoja dhe prekin të
gjitha sistemet e jetës.

Dëshmite aktuale sugjerojne se ndryshueshmëria e klimës ndër-
vjetore dhe ndër-shekullore, ka një ndikim të drejtpërdrejtë në
epidemiologjinë e sëmundjeve vektoriale duke perbere një
faktor që duhet të vendoset lart në mesin e atyre që ndikojnë në
shëndetin e njeriut dhe mbijetesën e tij.

627000 njerez te prekur nga Malaria vdiqen ne vitin 2012

Rasti i rishfaqjes se Malaries ne Shqiperi

5000 raste te importuar në Evropë në vitin 2013

77000 evropiane preken çdo vit nga semundjet
vektoriale

Pasojat e padukshme! (1)



Shfaqja e vektoreve është veçanërisht e varur nga fa ktorët klimatikë, sepse: 

�Insektet nuk kanë kontroll të brendshëm mbi temperaturen e tyre fiziologjike dhe 
temperatura e ambientit përcakton normën e tyre të riprodhimit, sjelljet e sulmit dhe 
mbijetesën: shpërndarja e tyre mund të zgjerohet me ngrohjen e  tokes. 

�Lagështia dhe disponueshmërinë e ujit për kultivimin janë edhe përcaktuesit e 
shpërndarjes, jetëgjatësise dhe sjelljes se vektorëve 

�Periudha e inkubacionit te patogjenëve brenda vektorëve është e varur nga 
temperatura (dhe ka tendencë për të ulur në temperatura të ngrohta)

�Sjellja e njeriut ka gjasa për t'u prekur nga ndryshimet klimatike që do të
ndryshojë ndërveprimin tonë me vektorët dhe sëmundjet që ata mbartin

Ndryshimet klimatike dhe sëmundjet vektoriale ? (2)



Semundjet vektorialeSemundjet vektorialeSemundjet vektorialeSemundjet vektoriale

� Semundje e shkaktuar nga nje mikroorganizem infektues (patogjen• qe 
transmetohet tek njerezit permes nje vektori, zakonisht nje artropod.

� Artropodi eshte nje insekt ose araknid, invertebrat me ekzoskelet



UjiUjiUjiUji dhedhedhedhe ssssëëëëmundjetmundjetmundjetmundjet e e e e ushqimitushqimitushqimitushqimit nnnnëëëënnnn ndryshiminndryshiminndryshiminndryshimin e e e e ndryshimevendryshimevendryshimevendryshimeve
klimatikeklimatikeklimatikeklimatike (3•(3•(3•(3•

� KlimaKlimaKlimaKlima mundmundmundmund ttttëëëë ndikojndikojndikojndikojëëëë nnnnëëëë sjelljensjelljensjelljensjelljen e e e e njeriutnjeriutnjeriutnjeriut,  si ne konsumimin e ushqimit dhe ne praktikat e 
përgatitjes se tyre, të cilat mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve te lidhura me ushqimin. Përveç
kësaj, moti i ngrohtë dhe me dimër të buta do të lejojë patogjen të tille si Salmonela për të rritur
më me lehtësi në ushqim dhe do të favorizojë mizat dhe dëmtues të tjerë që ndikojnë në
sigurinë e ushqimit. 

� Një pjesë e konsiderueshme e shumë infeksioneve te zorrëve (p.sh. salmoneloza• rrjedhin
nga udhudhudhudhëëëëtimittimittimittimit ne ne ne ne vendetvendetvendetvendet e e e e huajahuajahuajahuaja. Këto mund të jenë të lidhura me  punen, pushimet, apo
migrimin nga jashtë. Infeksionet nga këto burime parashikohet qe të rriten, edhe pse jo
domosdoshmërisht si rezultat i ndryshimeve klimatike. 

� NdryshimetNdryshimetNdryshimetNdryshimet klimatikeklimatikeklimatikeklimatike do do do do ttttëëëë rrisinrrisinrrisinrrisin ççççmimetmimetmimetmimet e e e e ushqimeveushqimeveushqimeveushqimeve. Ushqimi me i shëndetshëm është
shpesh më i shtrenjtë,  kjo mund të zvogëlojë cilësinë e te ushqyerit dhe kështu statusin e te
ushqyerit të disa grupeve të popullsisë. 

� SigurimiSigurimiSigurimiSigurimi i i i i ushqimitushqimitushqimitushqimit dhedhedhedhe ujitujitujitujit ëëëështshtshtshtëëëë e e e e kontrolluarkontrolluarkontrolluarkontrolluar fort në nivel kombëtar dhe nga BE. Ekziston një
nevojë për të siguruar që masat ekzistuese mirëmbahen dhe forcohen, psh sherbimi me uje te
pijshem eshte rikthyer nen kontrollin shteteror.



Studimet rajonale tregojnë se popullsia e 
rriqnave eshte në rritje. 
Ndryshimet klimatike mund të rrisin numrin e 
riqnave dhe te rasteve te sëmundjeve që
transmetohen prej tyre. Temperaturat e buta te
dimrit kanë efekte të rëndësishme në shpërndarjen
e tyre.

Dimri i butë:
• ka zgjatje te lulezimit te bimeve= ushqim me bollek
per rriqnat

• vazhdimin e  ciklit të jetës (“ nuk ka me dimer”)

• reduktimin e shkalles se vdekshmërisë

• inkurajon njerëzit që të shpenzojne me shume
kohe jashtë shtepise ne natyre me shpesh dhe për
periudha të gjata, duke rritur ekspozimin e publikut
ndaj riqnave.

Efektet e ndryshimeve klimatike mbi popullatat e rriqnav e (4)



EfektetEfektetEfektetEfektet e e e e ndryshimevendryshimevendryshimevendryshimeve klimatikeklimatikeklimatikeklimatike mbimbimbimbi popullatatpopullatatpopullatatpopullatat e e e e rriqnaverriqnaverriqnaverriqnave

� Sipas OBSH, rriqrat janë përgjegjës për transmetimin e më shumë rasteve të sëmundjeve të
njeriut se çdo vektor tjeter i rendit te arthropodeve në Amerikën e Veriut dhe Evropë. Rriqnat
transmetojnë sëmundjet më të zakonshme vektoriale, për shembull Ethet Hemorragjike (rasti i 
Kukesit•. 

� Studimet rajonale tregojnë se popullsia e rriqnave eshte në rritje. Ndryshimiet klimatike mund
të rrisin numrin e rriqrave dhe te rasteve te sëmundjeve që transmetohen nga rriqna. 
TemperaturatTemperaturatTemperaturatTemperaturat e e e e butabutabutabuta tetetete dimritdimritdimritdimrit kankankankanëëëë efekteefekteefekteefekte ttttëëëë rrrrëëëëndndndndëëëësishmesishmesishmesishme nnnnëëëë shpshpshpshpëëëërndarjenrndarjenrndarjenrndarjen e e e e tyretyretyretyre, , , , 

� Rriqrat banojnë kryesisht në pyje dhe livadhe ku jetojnë gjitarë te medhenj e te vegjël si
brejtësit dhe zogjtë. Shumica e rriqnave që mund të ndikojnë në shëndetin e njeriut janë të
rralla në mjedise të urbanizuara, porporporpor gjithnjgjithnjgjithnjgjithnjëëëë e e e e mmmmëëëë shumshumshumshumëëëë atoatoatoato do do do do ttttëëëë jenejenejenejene me me me me afafafafëëëërrrr shtshtshtshtëëëëpivepivepivepive tonatonatonatona
kukukuku mundmundmundmund tetetete jetejetejetejete krijuarkrijuarkrijuarkrijuar njnjnjnjëëëë mikrohabitatmikrohabitatmikrohabitatmikrohabitat me me me me laglaglaglagëëëështishtishtishti dhedhedhedhe me bar me bar me bar me bar ttttëëëë lartlartlartlartëëëë,  ne ne ne ne kopshtekopshtekopshtekopshte. 

� BimetBimetBimetBimet sezonalesezonalesezonalesezonale popopopo ndryshojnndryshojnndryshojnndryshojnëëëë.... Studimet tregojnë se periudha lulëzuese dhe dalja e gjetheve
ndodhin më parë, ndërkohë që renia e gjetheve ne vjeshtë po vonohet gjithmone e me 
shume. Që nga fillimet e viteve 1960 sezoni i  përgjithshme i rritjes eshte zgjatur me 10.5 ditë
dhe sipas parashikimeve nga Bashkimi i Fermerve Kombëtar (NFU•, ky sezon do të zgjatet
ne 45-50 ditë nga 2080.



1. Rritja e udhëtimeve dhe tregtisë ndërkombëtare sjell importin aksidental të
mushkonjave.  Me ndryshimin e kushteve mjedisore dhe klimatike mushkonjat
përhapen në zona të reja (invazion dhe pershtatje) duke sjellë shtimin e sëmundjeve
vektoriale. 
2. Rritja e temperatures
Larvat maturohen me shpejt ----� me shume te porsalindur
Femrat ushqehen me shpesh dhe me shume ---� rritin intesitetin e trasmetimit
Paraziti i malarjes inkubohet me shpejt tek mushkonja femer ---�rritin numrin e 
vektoreve infektues
3. Rritja e nivelit të detit ose “pushtimit te tokes nga permbytjet” mund të eliminoje disa
vendodhje mushkonjash (momentalisht) por krijon vendodhje të reja në vendet ku ka 
sasi te konsiderueshme kripe deti dhe uje te ndenjur.
4. Zgjatja e vegjetacionit con ne rritje te vendeve te pushimit per mushkonjat per 
shkak se mushkonjat meshkuj ushqehen me limfen e bimeve.



Në Angli ka më shumë se  
25 lloje të ndryshme
mushkonjash dhe secili
nga llojet reagon ndryshe
ndaj ndryshimit të klimës. 

Pavaresisht se ndryshimet
klimatike sjellin rritjen e 
popullësisë së
mushkonjave, ato mund të
sjellin gjithashtu edhe
rritjen e grabitëqarve të
tyre.



ParashikimiParashikimiParashikimiParashikimi i i i i ppppëëëërhapjesrhapjesrhapjesrhapjes ssssëëëë mushkonjmushkonjmushkonjmushkonjëëëëssss tigtigtigtigëëëërrrr nnnnëëëë EvropEvropEvropEvropëëëë (6)(6)(6)(6)

� Mushkonja tigër, (aedes albopictus) me origjinë nga azia jug-lindore eshte

transmetues i virusit te etheve tropikale dhe v. te nilit perendimor.

� Ne nje studim ne Itali, kërkuesit përdorën kurthe për të parë se ku jetonin

mushkonjat. Ata e krahasuar cdo dite temperaturën sipërfaqësore të tokës të

regjistruara nga sensoret Terra dhe Aqua, satelitë të NASA-s, për të vendosur se 

si katër faktorët e mjedisit do ndikonin në shpërndarjen e mushkonjave. Këto

ishin: temperatura mesatare e Janarit, temperatura mesatare vjetore, dendësia

e popullsisë njerëzore dhe distanca e qendrave të popullsisë njerëzore. Reshjet

jane gjithashtu të rëndësishëm për mushkonjën tigër, por lagështia mesatare e 

zones ne studim ishte shumë më lartë se minimumi qe mushkonjat kërkojnë

(rreth 500mm në vit), kështu që nuk është përfshirë në këtë studim

� KKKKëëëërkuesitrkuesitrkuesitrkuesit zbuluanzbuluanzbuluanzbuluan se se se se temperaturatemperaturatemperaturatemperatura e e e e sipsipsipsipëëëërfaqesrfaqesrfaqesrfaqes ssssëëëë toktoktoktokëëëëssss ishteishteishteishte faktorifaktorifaktorifaktori kryesorkryesorkryesorkryesor ppppëëëërrrr

parashikiminparashikiminparashikiminparashikimin e e e e perhapjesperhapjesperhapjesperhapjes ssssëëëë mushkonjavemushkonjavemushkonjavemushkonjave tigtigtigtigëëëërrrr.... Në vecanti mushkonjat

përhapen në zona me temperaturë mesatare janari nën 0°C dhe temperaturë

mesatare vjetore të paktën 11°C.



ParashikimiParashikimiParashikimiParashikimi i i i i ppppëëëërhapjesrhapjesrhapjesrhapjes ssssëëëë mushkonjmushkonjmushkonjmushkonjëëëëssss tigtigtigtigëëëërrrr nnnnëëëë EvropEvropEvropEvropëëëë (6)(6)(6)(6)

� Rajonet malore, të tilla si Alpet, janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj

ndryshimeve klimatike, studiuesit përdorën edhe një skenar për të

modeluar ndryshimet e klimës në të ardhmen për të modeluar ndryshimet e 

temperaturës në rajon deri në vitin 2050. 

� Ata zbuluan se zonatzonatzonatzonat e e e e ppppëëëërshtatshmershtatshmershtatshmershtatshme ppppëëëërrrr mushkonjatmushkonjatmushkonjatmushkonjat mundmundmundmund ttttëëëë zgjeroheshinzgjeroheshinzgjeroheshinzgjeroheshin

drejtdrejtdrejtdrejt veriutveriutveriutveriut me me me me rritjenrritjenrritjenrritjen e e e e temperaturavetemperaturavetemperaturavetemperaturave. Transmetimi i sëmundjes varet edhe

nga temperatura, kështu që rritja e temperaturave mund të bëjë më të lehtë

për përhapjen e sëmundjet e bartura nga mushkonjat të njerëzit e zonës.

� SHENIM: Modeli i krijuar nga studiuesit mund

� të përdoret në shumë vende të Evropës, por

� jo në zonat ku reshjet vjetore janë më pak

� se 500mm. 



Greenberg në librin e tij të vitit 1973 "Mizat dhe sëmundjet“ thotë se miza
shtëpiake musca domestica është e përfshirë në përhapjen e shumë
semundjeve.
Rritja e popullësisë së mizave gjatë ndryshimit klimatik është për tu
shqetësuar.Në disa vende prezenca e mizës në ushqim është konsideruar si
shkelje e rregullave të ushqimit kurse në disa vende të tjera është konsideruar si
ofenduese.

Goulson dhe disa kolegë të tij publikuan në 2005 në gazetën e Applied Ecology 
një model si të parashikojmë rritjen e popullsisë së mizave. Ky model u prodhua
për mizat e shtëpisë, musca domestica dhe bloeflies calliphora spp.
Parashikimet e bazuara në faktoret klimatik ishin të lidhura vetëm me të dhënat
e vëzhguara. Këto vëzhgime sygjeruan së ndryshimi i popullsisë së mizave
varet më shumë nga moti sesa nga faktorë biotik.
Modeli parashikon së në varësi të ndryshimit klimatik në Angli popullsia e 
mizave mund të rritet ndjeshëm deri në 224%.



� 2008 Gilles me koleget e tij në gazetën “Medical and 
veterinary enthomology” ekszaminuan ndikimin e 
ndryshimit të klimes te mizat Stomoxys calcitrans
(miza e stalles), që ushqehet me gjak, nje insekt
pickues i bagetitë dhe njerezve. PPPPëëëërfundimirfundimirfundimirfundimi i i i i arriturarriturarriturarritur
ishteishteishteishte se se se se infektimiinfektimiinfektimiinfektimi nganganganga mizatmizatmizatmizat ëëëështshtshtshtëëëë duke u duke u duke u duke u ppppëëëërkeqrkeqrkeqrkeqëëëësuarsuarsuarsuar
nganganganga grohjagrohjagrohjagrohja globaleglobaleglobaleglobale....

� Praktikat e kanalizimit dhe bujqësisë mund të kenë
një impakt të madhë në popullsinë e mizave pasi këto
miza ushqehen me plehra organike të kafsheve dhe
perime të kalbura.



SpeciaSpeciaSpeciaSpecia ((((emriemriemriemri latinlatinlatinlatin)))) emriemriemriemri

� Tinearia alternate Flutura e zakonshme

� Lasius neglectus milingona e oborrit (invazive) 

� Thaumetopoea processionea lloj fluture

� Linepithema humile milingona Argjentinase

� Reticulitermes grassei termitet Mesdhetare

� Culex pipiens molestus mushkonja e zakonshme

� Aedes vexans mushkonje ujrash

� Culex pipiens pipiens lloj mushkonje

� Ochlerotatus cantans mushkonje gjakpirese

� Musca domestica miza e zakonshme e shtepise

Dhjete speciet qe ka gjasa te shtohen me ngrohjen globale
(me se shumti speciet e renditura te parat) (5)



SpeciaSpeciaSpeciaSpecia ((((emriemriemriemri latinlatinlatinlatin)))) emriemriemriemri

� Tinearia alternata Flutura e zakonshme

� Culex pipiens molestus mushkonja e zakonshme

� Aedes vexans mushkonje ujrash

� Culex pipiens pipiens nje lloj mushkonje

� Ochlerotatus cantans nje mushkonje gjakpirese

� Lasius neglectus milingona e oborrit (invazive) 

� Thaumetopoea processionea lloj fluture

� Linepithema humile milingona Argjentinase
Reticulitermes grassei termitet Mesdhetare

� Phlebotomus mascittii miza e reres

Dhjete speciet qe ka gjasa te rrallohen me rritjen e 
intervaleve te thatesires dhe te shtohen me rritjen e 
intervaleve te lageshtires (me se shumti speciet e 

renditura te parat)



Prirja e tanishme drejt një klime të ngrohtë dhe me lagështirë do të ndikojë tek minjte
dhe ndërveprimet e tyre me njerëzit. 

Të dhënat sugjerojnë se temperatura është faktori kryesor që ndikon në potencialin
riprodhues të minjve dhe se ky potencial riprodhues është rritur gjatë muajve të
ngrohtë apo gjatë stinëve me shi, (Meehan,1984). Cdo vit kemi stine te ngrohte me te
gjate.

Minjte urban mund të jenë të infektuar me një gamë të gjerë të patogjenëve, si
Salmonela (Hilton 2002 ),Toksoplazma(Murphy 2008), etj.
Transmetimi i patogjeneve tek njerëzit është e ndikuar ed he nga faktorët
klimaterike .

Përmbytjet mund të shkaktojnë zhvendosjen
e minjve nga vendbanimet e tyre dhe si rezultat
jane në kontakt edhe më të afërt me njerëzit, 

duke rritur gjasat e transmetimit të sëmundjeve. 

Përmbytjet jane lidhur me rritjen e shfaqjes së Leptospirozes.

Efektet e ndryshimeve klimatike mbi popullatat e brejtës ve (4)
Nje vektor i vecante nen kembet tona!



Ndryshimet klimatike gjithashtu mund të
rezultojnë në ndryshime ne mënyrën e jetesës se 
njeriut, të tilla si rritja e aktiviteteve te tij në
natyrë. Kjo nga ana tjetër ndikon ne popullatat e 
minjve ku do te kete më shumë ushqim te
prishur. 

Rritja e disponueshmërise se burimeve
alternative të ushqimeve mund të ndikojnë në
efektivitetin e trajtimit te minjve (brejtesi zgjedh
mbetjen ushqimore me shume se karremin me 
rodenticid). 

Efektet e ndryshimeve klimatike mbi popullatat e brejtës ve



EfektetEfektetEfektetEfektet e e e e ndryshimevendryshimevendryshimevendryshimeve klimatikeklimatikeklimatikeklimatike mbimbimbimbi popullatatpopullatatpopullatatpopullatat e e e e brejtbrejtbrejtbrejtëëëësvesvesvesve

� Shpërthimet e minjve qe mbartin Hantavirusin kanë qenë të lidhura me rritjen e 
popullatave të minjve, i drejtuar nga furnizimi me ushqim, sisisisi rezultatrezultatrezultatrezultat i i i i reshjevereshjevereshjevereshjeve ttttëëëë
zgjaturazgjaturazgjaturazgjatura, e spjeguar kjo nga Epstein në vitin 2001 ne opinionin e tij 'ndryshimet
klimatike dhe sëmundjet infektive në zhvillim'. 

� Minjte mund të dëmtojë edhe kabllot elektrike, tubat e gazit dhe e ujit nga brejtja
mbi to dhe kjo ka qenë e njohur për zjarret dhe përmbytjet e shkaktuara. 
Gjithashtu mund të ketë një rritje te shpenzimeve ekonomike pasi minjte
konsumojnë dhe kontaminojne rezervat ushqimore. 



RekomandimetRekomandimetRekomandimetRekomandimet e e e e shshshshëëëëndetitndetitndetitndetit publikpublikpublikpublik!!!!

� Mekanizmat më të rëndësishme për të parandaluar dhe kontrolluar sëmundjet
qe vijne nga ushqimi dhe uji janë:  zbulimi i hershem, mbikqyrja dhe monitorimi, 
vlerësimi i rrezikut,  menaxhimi, komunikimi dhe gatishmëria për shpërthimet e 
mundshme. 

� Përforcimi i sistemeve të sigurimit dhe të vrojtimit mund të ndihmojnë në
përshtatjen e ndryshimeve klimaterike duke zbuluar ndryshimet lokale dhe
gjeografike si dhe në industri dhe publik. (psh. Grada në të cilën mishi infektohet
me salmonele dhe kampilobaktere•.

� Parandalimi i larjes se njerezve në zona të infektuara qe mund të arrihet nga
vrojtimi dhe raportimi i plazheve të infektuara, sinjalizimi më i mirë i rreziqeve, si
dhe prezantimet më të mira për gjendjen e plazheve në përgjithësi.



NevojatNevojatNevojatNevojat e e e e kkkkëëëërkimitrkimitrkimitrkimit!!!!

� Ndryshimi i klimës mund të ndryshojë sjelljen e njeriut e cila do të ketë
një gamë të ndikimeve, duke përfshirë ndryshimin e llojeve të ushqimit
në konsumimin individual, duke ndryshuar mënyrën e përgatitjes së
ushqimit dhe ndikojnë në frekuencën me të cilën ata do të lahet në
ujëra. Ka pak kërkime mbi ndryshiminndryshiminndryshiminndryshimin e e e e sjelljevesjelljevesjelljevesjelljeve ttttëëëë njeriutnjeriutnjeriutnjeriut nnnnëëëë ttttëëëë
ardhmenardhmenardhmenardhmen....

� Të kuptuarit se sisisisi ssssëëëëmundjetmundjetmundjetmundjet e e e e ushqimitushqimitushqimitushqimit dhedhedhedhe ujitujitujitujit janjanjanjanëëëë ttttëëëë prekurprekurprekurprekur nganganganga
ndryshueshmndryshueshmndryshueshmndryshueshmëëëëriariariaria e e e e klimklimklimklimëëëëssss aktualeaktualeaktualeaktuale është e kufizuar, duke e bërë të
vështirë për të konstatuar ndikimet e mundshme të ndryshimeve
klimatike.

� Studime për të shqyrtuar faktorët që kontribojnë në ndryshimet sezonale
dhe afatgjata në shperndarjen e patogjeneve kryesore te zorrëve duke 
përdorur sistemesistemesistemesisteme kompleksekompleksekompleksekomplekse janjanjanjanëëëë ttttëëëë nevojshmenevojshmenevojshmenevojshme ppppëëëërrrr ttttëëëë modeluarmodeluarmodeluarmodeluar
ndikimetndikimetndikimetndikimet e e e e ndryshueshmndryshueshmndryshueshmndryshueshmëëëërisrisrisrisëëëë klimatikeklimatikeklimatikeklimatike, sjelljes njerëzore, sistemeve
bujqësore dhe faktorëve të tjerë që ndikojnë në transmetimin e 
semundjeve.
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