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NAFTA SHQIPTARE 

SHËNIME HISTORIKE MBI SINJALIZIMET  NAFTËMBAJTËSE NË 

SHQIPËRI        Historia dhe politika 

Pozicioni mesdhetar qëndror i Shqipërisë ka  pas ushtruar   influenca qysh prej  antikitetit të 

hershëm tëk popujt ë tjërë të vendosura në këto zona , dhe për shkak të vëndvendosjes në një 

pikë të rëndësishme tranziti ajo ofronte për udhëtarët qëndrim të sigurtë qëndrimin në gjiret e futur  

gjat brigjeve të detit Nga ana tjetër ajo ofronte edhe disa qëndra të rëndësishme shkëmbimesh 

tregëtare dhe kulturore të cilat sipas dokumentave historike janë pa diskutim dëshmi të vërtetuara 

nga rrënojat sugjestionuese të zbuluara në Durrës , Apolloni,Butrint ,Amantia etj  

Një civilizim i tillë nuk mund t'i shpëtonte pa vërejtur disa fenomene natyrore të    

mrekullive të saj si ai i manifestimeve të naftës 

Gjejmë  në fakt se lajmërime të herëshme mbi naftën Shqiptare datojnë gati 19 shekuj më 

parë dhe sipas rendit kronologjik që rivalizojnë me ato më të famshmet Euro-Aziatike përjashto 

vetëm ato të Babilonisë dhe Palestinës që shkojnë deri në mijra vjeçarët e legjendave biblike Të 

xhveshura këto konstatime nga zbukurimet e mistereve dhe besimet supersticioze ,ato përbëjnë 

sinjale osbservimi të çmuara dhe elemente me vlera shumë të çmuara edhe për kohët moderrne 

pasi janë pika reference për kryerje të investigimeve të rëndësishme dhe efektive gjeo 

naftëmbajtëse Shohim se përbri tek "burimet e zjarrta"  të përmëndura nga të gjithë autorët si 

manifestime mrekullish ,objekte adhurimi dhe besimi ,të cilat sinjalizojnë ekzistencën e bitumeve ( 

Straboni,Eliani ,Aristoteli “ të cilët i përmëndin si vullkane të baltës  ( M.Vitruvio,Pollione,Eliani dhe 

Aristoteli ) ashtu si edhe burimet sulfidrike me manifestime të shënjave të naftës (Eliani,Aristoteli)  

Intimiteti gjenetik midis naftës dhe bitumit qysh prej atyre kohëve ka nxjerrë mundësinë e 

përshkrimit që bëhet nga Straboni "....në një gropë bitumi në një luginë afër kodrës ,sipas 

Poseidonit ,mbushet pak nga pak gropa dhe nxirret bitumi i kthyer në këtë substancë” 

Me këtë  citim është kaluar në industrinë e nxjerrjes së bitumit në Shqipëri ,kjo është e 

vërtetuar me gjetjen e disa gjurmëve të vjetra të gropave nëntoksore apo llampave dhe paisjeve 

dhe forxhave romake 

Një periudhë e gjatë qetësie misterioze ka ndjekur këto sinjalizime që humbisnin 

nga civilizimi antik dhe,qysh prej perëndimit të imperatorisë Romake këto nuk janë 

përmëndur më kurrë 

Shqipëria do t'i nënështrohej shume invazioneve barbare ,për të rigjetur një fazë të shkurtër 

zgjimi në epokën e ekspansionit detar Venecian ,pas të cilit  ra edhe dominimi i obskurantizmit të 

plotë otoman Vetëm në fillimet e shekullit të kaluar ,rigjejmë një aluzion në bitumet Shqiptare ,në 

përshkrimet e udhëtarit Pukëvil dhe paksa më vonë nga një komunikatë gjeologjike e Virlet (1833) 
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dhe në përshkrimet konfuze të Boue (1840) deri në vitin 1868 me shkrimet e Kokuand "Përshkrimi 

gjeologjik i v.b. bitumifere dhe të naftës në Selenicë të Shqipërisë dhe Kieri në ishullin e Zantës" 

kur ka filluar edhe seria e kërkimeve gjeologjike në Shqipëri 

Në mars të vitit 1875 qeveria osmane  dha të drejtën për kërkime të bitumit të Selenicës 

duke krijuar meundësinë e re të një industrie nxjerrëse shqiptare e cila për shumë vite mbeti e 

vetmja industri minerare në vënd Kjo bëri që të dukej se ky aktivitet të migronte ne temën e naftës 

e cila propozohet dhe duhet të kujtojmë se ,pas ngjarjeve të ndryshme këto të drejta i kalojnë në 

vitin 1919 Shoqërisë Italiane të Minierës së Selenicës" S.I.M.S.A." që pasi bëri zgjidhjen e 

problemit të transportit duke ndërtuar një hekurudhë për prodhimin duke shkurtuar distancën gati 

tridhjet km dhe një pontil prej betoni të armuar në gjirin e Vlorës u nisi vijueshmerinë dhe zhvillimin 

progresiv të minierës  duke e rritur prodhimin nga 650 ton në 1922 aktualisht në 20 000 ton. 

Me rilindjen e këtij aktiviteti minerar konvergjuan në Shqipëri vëmëndjet e gjeologeve të 

cilët vijuan të zhvillonin punime si psh punimet e Kokuandit duke zgjatur në disa pika të teritorit të 

paracaktuar ,zhvillimin e disa kërkimeve gjeo naftëmbajtëse me përmbajtje të ndjeshme 

progresiste të kohës aktuale të realizuara në mënyrë shkencore dhe industriale. 

Ndërmjet tyre duhen përmëndur ; 

Guno 2903 i cili përshkruan aktivitetin minerar të minierës së Selenicës 

Marteli 1906 përshkruan fenomenet bitumifere të Selenicës dhe fenomenet e 

naftëmbajtjes me njohuritë e kohës. 

Piaz de Toni 1915 i cili trajton shkurtimisht vëndburimin e Selenicës dhe mund t’i 

atribuohet një kontribut për përshkrimin gjeologjik stratigrafik  të Shqipërisë qëndrore sinjalizimin 

e manifestimeve në basenin e Devollit që tenton të parashohë ekzistencën e një vëndburimi tjetër 

bituminoz 

Plate 1915 ,i cili përshkruan manifestimet naftëmbajtëse të zonës së luginës së Shushicës 

në Drashovicë të Vlorës. 

Novak 1922 I cili jep një vlerësim studimor të bazuar në kushtet stratigrafike dhe tektonike 

të një zone tipike me depresion të lartë terciar të Shqipërisë (Mallakastrën) nga ana e tij u çfaq në 

periudhën e luftës përshkrimi i rërave bituminose të Patosit me lidhjet e tyre asfaltene. 

Me progresin e sinjalizimeve të përmëndura më sipër ,hipotezat për mundësitë 

naftëmbajtëse të Shqipërisë përbënin ende një bazë të paqartë por ishin gjithmonë prezente  

Për më tepër ,pushtimi Italian i Shqipërisë qëndrore nga trupat italiane gjat periudhës së 

luftës së parë botërore jepte mundësi që nga hipoteza të merreshin konfirmime të ekzistencës së 

mundësive industriale për naftëmbajtje të tyre  

Kështu në vitin 1917 me inisiativë të kapitenit Plate i Marinës mbretërore Italiane në luginën 
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e Shushicës ,afër fshatit të Drashovicës pasi ishin verifikuar nga gjeologu Maddalena dhe nga 

tekniku i naftës inxh.Amoretti të cilët në akord me perfaqësuesin e Genio Navale Boyer vendosën 

të kryejnë në këtë vënd një shpim për të kërkuar strati naftë . 

Ky ishte shpimi i pusit të parë të kryer në teritorin shqiptar dhe që u detyrua të braktisej vitin 

pasardhës në thellësinë 200 m  

Aty u morën shënja të naftës ne thellesinë 71,4 m ,81 m ,119 dhe 125 m dhe në thellësinë 

101 m u eksperimentua niveli produktiv i pusit nga i cili u nxorren fillimisht 3500 litra në ditë duke u 

realizuar kështu hapi i parë i konfirmimit të ekzistencës së naftës në Shqipëri. 

2.TENTATIVAT E KAPJES NGA ANA E FUQIVE ANGLO SAKSONE DHE VEPRIMET 

ANTAGONISTE TË USHTRISË ITALIANE  

Për shkak të ruajtjes së sekretit të të dhënave qartësuese të pusit të shpuar në Drashovicë 

,(vetëm në vitin 1924 u bënë publike rezultatet në “Revistën e Naftës”nga ana e Madalenës,) Lajmi 

që ishte marrë rezultat në shpimin e pusit të naftës në Shqipëri  për pak kohë u përhap edhe jashtë 

vëndit në qarqe të interesuara. 

Të parët që ishin të impresionuar ishin Anglezët të cilët shikonin në prespektivën 

naftëmbajtëse në Shqipëri një vënd të ri me mundësi të kompletimit të një realizimi të një plani 

monopolistik mesdhetar dhe ishin të sigurtë kurnderkoe  ata ishin të sigurtë edhe me posesionet 

Persiane në vëndburimet e naftës në Iran dhe Egjypt si dhe me zhvillimin e politikës së tyre 

largpamëse mbi Mesapotaminë (Irakun) 

Interesat  angleze nuk vonuan shume të çfaqeshin për Shqipërinë Për sa kohë që edhe pse 

është e vështirë për të dokumentuar duket shumë e mundshme që ky interesim të ketë patur 

reflektimet e veta në ngjalljen e ndjenjave të armiqësisë ndaj Italisë me  trazirat që njohën kulmin 

me tërheqjen e trupave italiane nga Vlora. 

Është fakt se pavarësisht nga detyrimet edhe angazhimet e Traktatit të Londrës, me të cilin 

Shqipërisë i ishin dhënë në sferën e influencës italiane, ishte  qeveria Britanike ajo që tregoi 

simpatinë e saj për situatën e krijuar nga braktisja Italiane , dhe se në mesin e akteve të lejeve 

përfunduar në Tiranë, ne shohim se më 25 mars 1921 nga një qeveri e improvizuar u ndërmor për 

të paraqtur në parlament një draft konventë të  naftës  prej "D'Arcy Exploration Company", një filial 

ky i kompanisë Anglo Persiane të Naftës 

Sipas këtij projekti ishte rënë dakord që në sipërfaqet konçensionare e drejta eksluzive e 

eksplorimit (kërkimit) brënda teritorit Shqiptar ,me piksynonte  zgjedhjen e zonave në të cilat do të 

bëheshin kërkime dhe puse shpimi për shfrytëzim , për kryerjen e tyre të drejtat i kalonin një 

Shoqërie të veçantë për një milion lira stërlina kapital nominal prej këtu aksionet do të 

shpërndaheshin ne baze te akreditimit si më poshtë : 

20 % grupit nismëtar nxitës  
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20 % Qeverisë Shqiptare si titull bashkpjesmarrës në mbështetje të të gjitha taksave dhe 

çdo gjobe si dhe barrën e taksave që mund të  ngarkonte. 

Pjesa prej 60 % e mbetur do të duheej të rimbursohej nga shpenzimet e plota dhe para të 

thata që do të shlyheshin gjat periudhës së shfrytëzimit dhe kërkimit si dhe punimeve të vënies në 

shfrytëzim nga enti promotorr mbështetës. Ky projekt nuk u arritit të prezantohej në parlament për 

aprovim për shkak të krizës së kabinetit qeveritar i cili u shtërngua të bëjë akord duke nënshkruar 

për ruajtjen e stabilitetit të qeverive pas ardhëse për deri sa u desh ndërhyrja e zgjuar e 

organizatorit të shërbimit ùitalian të Minierave në Shqipëri që tregoi difektet e propozimeve që 

deshmonin të sinqeritet dhe të përputheshin me mundësite e rezervave kombëtare tepër të 

rëndësishme për zhvillim. 

Në të njëjtën periudhe rivaliteti nga perandoria Britanike dhe Shtetet e Bashkuara në fushën 

e naft mbajtjes kishte kaluar në një masë tepër akute.Këto ekskluzivitete të rakorduara në San –

Remo në vitin 1920 me ri shpërndarjen e aktivitetit gjerman e euro aziatik të naftës ( veçanerisht 

ato të Irakut) besohej se po bënin një hakmarrje në Shqipëri. 

Shohim kështu një sërë zyrash ministrare dhe parlamentare në Tiranë që frekuentoheshin 

me shpeshtësi nga përfaqësues të Sinclar Oil Company e New Yorkut,si dhe nga Standard Oil 

Company e New Yorkut gjithashtu që më pas nëpërmjet mjeteve dhe personave të ndryshëm 

përpunonin dhe bënin tratativa të ndryshme duke bërë propozime të avancuara nëpërmjet 

përfaqësueseve diplomatike britanikë shumë shpejt të informuar të cilët i dërguan qeverisë 

Shqiptare një notë nëpërmjet të cilës i kërkohej të linte mënjanë cënimin e të drejtave që tashmë 

pretendonin se i kishin fituar ( në saje të dakortësimit të 25 marsit të vitit 1921  por pa një miratim 

parlamentar )  ata arrrritën që të merinin një konfirmim me shkrim se “cilado që të jetë kthesa që 

mund të merret në negociata ose debati, me këtë subjekt ,ky konçesion nuk do t’i ofrohet askujt 

tjetër përveç Shoqërisë të pa përcaktuar Anglo Persiane që paraprakisht është e ftuar të 

rikonsiderojë kushtet e saj “ 

Nisi ndërkohë një fushatë e vërtetë konkruence midis partnerëve të kontraktuar të cilët 

vijuan të avanconin kushtet gjithnjë e më shumë të avancuara për shtetin (edhe pse ishin të bindur 

se ata nuk do ti respektonin) dhe influencuan në opinionin publik nëpërmjet mjeteve të shtypit lokal 

,duke kërkuar që të fitonin simpatinë e partive parlamentare të opozitës.Pretendentëve Anglo 

Saksonë u ishin shtuar edhe Francezët të cilët kishin legalizuar në Paris një “Sindikatë Franko 

Shqiptare” dhe dy ndërmarrje financiare private”Shoqëria Italiane e Minierës së Selenicës” dhe 

“Grupi Londinez H H Rushton” Problemi i lënies së koncensioneve po merrte një predominancë të 

rëndësishme në politikën e brëndëshme e të jashtme shqiptare. 

Zgjedhjet politike të vitit 1923 kishin përgatitur një nonsens midis partive të ndryshme dhe 

kur  në verën e të njëjtit vit një projekt i ri Anglo Persian i u paraqit parlamentit,partia e opozitës së 

qeverisë së Zogut ja arritit të renditet e para në (komisionet parlamentare) 
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Pak më pas ishin  disa trazira  që vijuan me rënien e qeverisë së Fan Nolit 

Italina deri në këtë moment dukej se kishte mbetur praktikisht jashtë luftës për përfitimin e 

këtyre rezervave që për interesa shkencore e të pionierëve të saj si dhe për inisiativën e 

konkretizuar në Drashovicë , sepse e kishin trazuar thellësisht eksponentët e mëdhenj të 

interesave ndërkombëtare të naftës dhe në koridoret e errëta të diplomacisë kërkonte të udhëzonte 

shqiptarët që të reagonin në mbrojtje të interesave të tyre reale dhe për tu futur përfundimisht në 

një kompeticion të madh. 

Me ardhjen e kohës së fashizmit çështja e naftës Shqiptare nuk mund t’i larghej rrethit të 

interesave të qeverisë Italiane  në radhë të parë për reflektim ndaj një rivendikimi historik legjitim si 

edhe vendosjes në plan parë të pozicionit gjeografik që ishte tepër evident. 

Njohje të cilat vetëm me ndërhyrjen e shtetit kishin mundësinë e përballimit të një iniciative 

të guximshme dhe të ndershme si aleate që mund t’i besohej në administrim Hekurudhave të 

shtetit Detyra ishte pere vijim të drejtimit të tratativave me qeverinë e Tiranës ,për të ndjekur 

kërkimet gjeologjike, aktet për të përcaktuar në cilat  prej zonave do do ti kalonin për veprim 

aktivitetet italiane dhe projektet e studimit për realizimin e tyre . 

Ne vartesi të këtyre detyrave ndërhyrja Italiane do të kishte mundësi mbrojtëse Kërkimet 

,para së gjithash orientimi me piksynimin e rritjes së precizionit për zonat me ofertë të lartë 

karakteristikash naftëmbajtëse duhej të inkurajoheshin fuqishëm dhe duhej të udhëhiqeshin me 

sekretmbajtjen më të madhe nga gjeologet italianë për të kaluar tërësisht të pa deshifrueshme me 

misione që nuk duhej të binin në sy nga Anglo Persianët.të cilët nga ana tjetër i kishin sistemuar në 

mënyrë komode dhe më piktoreske kampingjet e tyre në luginat dhe malet shqiptare. 

Më 20 mars 1924 pas tratativave të përpunuara administrata hekurudhore prezantoi tek 

qeveria e Fan Nolit propozimet përkatëse  dhe rrugëzgjidhjet me një kapacitet teknik solid dhe 

financia të Entit propozues si dhe me qartësi dhe impenjim nepërmjet konstituimit të një garancie të 

mirë për të ardmen me naftë të shtetit të ri. 

Thellësia dhe serioziteti krijoi impresionim , kjo ndërhyrje e pa pritur dhe imediate shkaktoi 

reaksion në palën Anglo Saksone dhe Amerikane të cilët pa vonesë filluan të ngjallnin pa 

besueshmëri dhe frikë e hezitime e pengesa për planin  e tyre. 

Nuk gjënden suksese në fushtën denigruese dhe të pa drejtë me të cilën u sforcuan të 

demonstronin per përsosmërinë dhe përgatitjen italiane në specialitetin shkencor dhe teknik të 

kërkimeve dhe shfrytezimit të naftës ,prandaj i u kthyen përsëri metodës së violencës. 

Pikërisht në krishtlindjet e vitit 1924 qeveria e Fan Nolit dhe eksponentët e medhenj të 

partisë Nacionaliste Shqiptare  u detyruan të merini rrugën e azilit  ndërsa Zogu ri hyri në Tiranë i 

fuqizuar me ekskortë të madhe dhe heterogjene ,bandë e armatosur ,midis të cilëve dallohej një 

Shërbim Artilierësh i rekurtuar nga Jugosllavia ,pjesë e Divizionit Rus thumbës të gjeneralit 
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Wrangel. 

Lidhja intime e kësaj aventure të përgjakshme mbetet akoma e pa qartë dhe kërkohet në 

një nxitje dhe financim anglez. 

Në fakt ,kur ende qeveria e re ishte e pa formuar, besnike të tij me dëshirën e Zogut 

,përgatitën projektin e Konçensionit Anglo Persian Oil Co dhe me shpejtësi e vendosën me frikë në 

parlament pa asnjë diskutim ,për t’a miratuar në një nga seancat e para (16 shkurt 1925) 

Kjo proçedurë nuk mund të linte indiferente qeverinë fashiste e cila kishte dokumentuar 

konkurimin në ndërhyrjen Zogiste dhe refuzoi ta njihte legjitimitetin e këtij urdhëri politiko 

administrativ  të parlamentit të Tiranës. 

Para marrjes së rezultatit nga Italia çështja doli nga situata në një terren ndërkombtar tepër 

të vështirë dhe zgjidhja e tij nuk mund të realizohej pa konsensusin e Romës  

Tezat kontraditore u bënë objekt i shkembimeve të notave të ashpra me Londrën. 

U rikrijuan legjenda kronikash gjat kësaj kohe të cilat mund të merinin parasysh ato pika 

tensioni te cilat ishin  lidhjet midis dy diplomacive deri sa Anglia rikujtoi ngutshëm episodin e 

Korfuzit ku ajo gjeti një Itali të re të gatëshme për veprim dhe pak e prirur për të treguar frikë ndaj 

kërcënimeve të tyre 

Ndërkohë ishte sër Xhon Kadman eksponenti më i lartë i interesave mbretërore Britanike që 

vendosi të vijë me drejtorët e tij dhe juristet ,në qytetin e përjetshëm ku diferencat mund të zgjidhen 

në përputhje me frymën e drejtësisë që me shekuj atje kanë perënduar(Rome) 

U realizua kështu akordi për rishpërndarjen e zonave të kërkimit për naftë duke respektuar 

interesat përkundrejt shumë përfoljeve të Italisë në fushat naftëmbajtëse ,kështu erdhi bashkpunimi 

shkencor dhe teknik për shumë shkëmbime midis dy palëve të këtyre informacioneve dhe 

elementëve të cilët  para së gjithash duheshin zgjidhur në një konkurim  avantazhesh për 

udhëheqjen e kërkimeve respektive dhe për zbatimini e programeve eventuale të shfrytëzimit të 

produkteve. Pas disa ditëve të konkludimit të këtij akordi arritën të lëshoheshin koncesionet e para 

. 

KUSHTET E KONÇENSIONEVE TË PARA SHQIPTARE  TË NAFTËS ,DHE KUFIZIMET 

E AKTIVITETIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA 

Sipas rendit kronologjik  konçesionet e naftës të nxjerra nga qeveria e Zogut ishin : 

1. Anglo Persian oil Co ( në mes me D’Arcy Exploration Co ) në 11 mars 1925 

merrnin antiklinalin në rrjedhjen e poshtme të Semanit përfshi zonën e Patosit me një 

sipërfaqe prej 34 412 hektarë 

2. Hekurudhet e shtetit të mbretërise Italiane  Kusshtëzohej në 12 mars 1925 

dhe përfshinte nga brigjet e Semanit deri në Gjirin  e Vlorës dhe në luginën e Shushices ( 
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zonë ku përfshiheshin shënja të naftës dhe pikërisht aty ndodhej edhe miniera e bitumit 

Selenicë) nga ana tjetër përfshinte zonën e Devollit ne Shqipërinë qëndrore me një 

sipërfaqe të përgjithëshme 47 213 hektarë 

3. Shoqeria italiane minerare Selenica S.I.M.S.A. nga 2 maji i vitit 1925 ne 

teritorin e së cilës përfshihej edhe Penkova e Drashovica me një sipërfaqe prej 2148 

hektarë 

4. Standard oil Co e New Yorkut ,nga 29 korriku i vitit 1925 me dy perimetra 

prej të cileve një për ultësirën bregdetare ,nga krahu I lagunës së Karavastasë përfshinte 

plazhet deri në Vlorë dhe tjetra kufizohej në luginën në lindje të Durrësit gjithesej 51 500 

hektarë 

5. H.H.Rushton nga 12 gushti i vitit 1925 përmblidhte zonën që kufizohej me 

kufirin anglo Persian të Patosit dhe një zonë të izoluar në Mallakastër gjithësej prej 8600 

hektarësh  

6. Sindikata Franko Shqiptare  nga 18 Dhjetori i vitit 1925 formuar nga perimetri 

i ç’rregullt midis konçesioneve të më sipërm duke u zgjatur ne luginën e Shushicës si dhe 

dy izolime një në zonën e Shkodrës dhe një në afërsi të Korçës në total 118 193 hektarë 

7. Hekurudhat e shtetit Italian të mbretërisë së Italisë  (  2 koncensione nga 15 

korriku i vitit 1925 ) që përfshinte tre perimetra (Nga Dumreja ,Mallakastra qëndrore dhe 

luginën e Vllahinës) që shteti Shqiptar kishte zgjedhur në verën e vitit 1925 që dështoi në 

konstituim.Një zonë e gjërë e cila depresivin neogjenik dhe perëndimin e vargut te malit të 

Dajtit ,Dumrenë qëndrore dhe nje pjesë të vogël në afërsi të Vlorës,gjithësej 116 815 

hektarë. 

Shuma e teritorit te dhënë me konçesion përmbledh 13% të sipërfaqes së 

përgjithëshme të teritorit të vëndit Shteti arkëtonte një tarifë fikse në franga ari  prej  1,5 fr 

për hektar , e vendosur fikse që nga ana tjetër do të perceptohet si edhe nje rentë  vjetore  

prej 13, 5% të vlerës së produkteve të nxjerra. 

8. Kjo ishte një ngarkesë fiksale tejet e rëndë edhe për shkak të konkurencës 

që disa prej konkuruesve duhej të përjashtoheshin ,por edhe për shkak të shpresës se do 

të gjenin në Shqipëri ekstrmalisht produrt të frytshëm 

Të parët që shkelën kushtet kontratuale ishin Standard oil Co dhe H.H.Rushton që 

pa kryer asnjë rilevim apo te kryenin një kërkim në perimetrin e caktuar të zonave të tyre 

konçensionare ,njoftuan heqjen dorë nga konçensionet pavarësisht premtimeve . 

Anglo Persianët të cilët në periudhën fillestare j14 tetor 1925 deri në pranverën e 

vitit 1930 kryen shpimin  e 14 puseve të kërkimit me një metrazh të përgjithshëm10910 

metrash arritën të binden për ti lënë punimet në rajonin antiklinal të bregut dhe të mbajnë 

shpresë për një periudhë të mëtejshme disa vjeçare për të drejtat e saj vetëm në zonën e 

Patosit ku vetëm për disa shpime ishte mundësia për të individualizuar nivele të naftës 
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fillestare duke u detyruar të braktise çdo aktivitet. 

Kaluan pesë vite dhe abandonuan përfundimisht programin e tyre shqiptar 

pavarësisht nga këmbëngulja e heshtur nga zyrtarët e Tiranës që e kërkonin të bërë 

tashmë pishman për këtë lidhje. 

Sindikata Franko Shqiptare e kredituar direkt nga Credit General des Petroles ,e 

përhapur në një sipërfaqe të gjërë të konçensioneve të veta shpoi vetëm tre puse me një 

thellësi të përgjithëshme 1977 .95 ml..Pezulloi punimet në vitin 1932 për t’i rifilluar në vitin 

1935 ,në saje të ndërhyrjes financiaro teknike të drejtuar nga A.I.P.A me të cilën shpoi me 

tre sonda kërkimi ( një prej tyre ishte prodhimi) duke rritur metrazhin në 1643.6 m l 

Përballë situatës së të tjerëve të cilët arritën deri në ndërprerjen direkte deri në vitin 

1932, tek ajo Italiane duket se ka një dallim të dukshëm.AngloFrancezët së bashku deri në 

këtë periudhë arritën të shponin 12 877,95 ml ndërsa shpimet italiane kapin shifren 21860,8 

m.l. 

Pjesa dërrmuese e këtij metrazhi u realizua nga A.I.P.A. në konformitet me një plan 

kërkimi që u shtua me një matrazh shtesë prej 3365 m nga Shoqëria Italiane e Minierës së 

Selenicës në të cilën u përfshinë për rreth pusit të shpuar në vitin1918 me inisiativën e 

marinës Mbretërore Italiane i cili konfirmoi prezencën naftëmbajtëse të vëndit.dhe  tërhoqi 

trustet  e mëdha monopolistike Anglo Saksone . për më teper me këtë nismë të 

lavdërueshme private nuk korrespondojnë suksese  të medha që shpresoheshin sepse ato 

u  shpërndanë në një zonë me një tektonike intensive  dhe për pasojë  shpërndarjen e 

pabarabartë të niveleve te rezervave të naftës, e ndikuar pjesërisht nga ujëra të shumta 

dhe me një prodhimtari të ulët të ndeshur vetëm në katër puse. 

Këto rrethana e detyruan Shoqërinë të heqë dorë nga programi edhe për shkak të 

krizës ekonomike botërore e cila ushtroi presion në kushtet e tregut të naftës ,duke mos 

patur mundësi të zhvillimit të mëtejshëm të aktivitetit. 

4- KONTRIBUTI I AIPA DHE NJOHJA E SAJ SI  KORPORATË  SHQIPTARE 

Qysh prej kohës kur filloi negocimi e tratativat e deri në nisjen e kërkimit ndërhyrja e shtetit 

Italian në çështjet e naftës shqiptare ka qënë me peshë vendimtare.Për të avancuar më tej 

zhvillimin e saj qysh në kohën kur u shpall konkurenca e huaj filluan të çfaqeshin nga shumë 

profanë dyshimet rreth bindjes për shërbimin e kësaj ndërmarrjeje ,që lejonin të akuzohet atëhere 

Shqiperia nga vëndet prodhuese të naftës . 

Zhvillimi i këtij kontributi duhet të jetë veçanërisht i dallueshëm pasi ngulmimi na lejon sot 

(bëhet fjalë për vitet 40) që Shqipëria të futet tek numurimi i vëndeve prodhuese të naftës.Me 

dekretin e ligjit nr 1301 të 8 Korrikut të vitit 1925 u bë institucionalizimi ,nën Administrimin e 

Hekurudhave të shtetit ,atëhere drejtohej nga Konstanzo Çiani nje organizim special për studimet 

,kërkimet dhe prodhimin e terreneve të akorduara për kërkim nafte, e cila më vonë  si fillim u 

quajt”Ndërmarrja Italiane e naftës në Shqipëri” Azienda Italiani Petroli Albania A.I.P.A. 
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Duke i përkushtuar studim gjeologjik të shpejtë e të detajuar të zonave të njohura si dhe 

parashikimin dhe mbështetjen me makineritë ,paisjet dhe materialet e nevojshme pa lënë mënjanë 

edhe sistemimin e akseve të rrugëve,  tre puset e parë të kërkimit filluan të shpohen në gjashtë 

mujorin e parë të vitit 1926 të ndjekur në periudhat e më pasme nga një zhvillim progresiv i 

kërkimeve të udhëhequra nga  një plan i paracaktuar me piksynimin që të rindante në mënyrën më 

të mirë sipas nën ndarjeve stratigrafike e tektonike  me mundësi më të mëdha të perspektives 

naftëmbajtëse. 

Po kështu nga ana tjetër duhet përmëndur  se një ekspozim i karakteristikave gjeologjike të 

asaj që u parashikoi këtë rindarje është e përshtatëshme të kujtohet se ishte në periudhën fillestare 

të kërkimeve dhe u organizua e zhvillua sipas një programi rigorozisht racional. 

Në fakt ekzaminimi i situatës së kërkimeve të kryera në fazën fillestare të nisjes (13 shkurt 

të vitit 1926) vijoi deri në 31 Dhjetor të vitit 1932 duhet vënë në dukje se shpimet janë shpërndarë 

si në vijim  

1. Zona bregdetare e antiklinalit  

Trevllazëri        thellësia 1020,8 m 

Peshtan           thellësia  926,5  m 

Seleveci      thellësia  1383,9  m 

2. Zona e Selenicës 

5 Shpime me metrazhi të përgjithëshëm 2417,6 m 

3. Zona Epiriote 

Peçkat  thellësia  1512 m 

Penkova               693,8 m 

Lugina e  Vllahinës 804 m 

4. Zona e Devollit (Kuçova) 

Puse prodhimi   gjithsej 4983,6 ml 

Thellime konturimi gjithsej 970,1 ml 

Shpime në avancim    

Pekishti dhe Murrizi  316,2 m 

Zbulimi i naftës në shtatë kërkime të kryera në zonën e Devollit ( një prej tyre D3 arriti deri 

në thellësinë 1425,6 m ) siguruan suksesin e ndërmarrjes. 

Situata e krijuar në 31 Dhjetor të vitit 1932 ( 38 puse të shpuar me një metrazh të 

përgjithshëm 18 495 m ) tregon se aktiviteti i A.I.P.A. deri në këtë moment tejkaloi totalisht detyrën 

,ndryshe nga tre entet e tjera të cilat morën po ato detyra analoge kërkimi dhe që njoftonin se do të 

vijonin në vitet e mëpasme ,ndryshe nga Hekurudha e Shtetit e cila fiksonte programe intensive për 

rritjen e aktivitetit ,ndërsa atyre ju vinin kërkesa nga qeveria Shqiptare për të drejtat e lindura si 

shkak të abandonimit në këto zona. 

Me adoptimin progresiv të sistemeve modern të shpimit me “Rotor” dhe perfeksionimin 
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shkencor dhe teknikës së futur në aktivitetin e ndërmarrjes  e cila vijoi të trajtohej si e tillë 

suksesivisht ,zhvillimet e fundme të shpimit të puseve u shtua progresivisht ,që mund të rivalizonin 

edhe ato të shumë rajoneve të naftës më të avancuara të botës. 

Kjo rritje paraqitet edhe në grafikun Nr 1 që dukshëm limitohet në vitin 1938  

Nga shqyrtimi i tij rezulton qartësisht avantazhi i lartë dhe i shpejtë që përfshihet në 

periudhën midis viteve 1934 deri 1938 ,në fundin e vitit 1938 metrazhi i shpuar arrin shifrën 

101802,8 ml  

Në një raport i ngushte me nxitim të ngadaltë marrin shpimet e kryera në puse 

shfrytezimi,të cilët paraqiten tek grafiku nr 2 dhe paraqesin avantazhin që i japin aktivitetit të AIPA 

në fushat naftëmbajtëse Shqiptare me ineres reciprok per të dy vëndet dhe që gjat vitit 1938 arrin 

të regjistrojë një nxjerrje prej mbi 100 000 ton naftë bruto-Ky reciprocitet interesash nuk merrte një 

konsideratë të drejtë nga ish mbreti Zog i cili kishte objktiv të spekullonte politikisht i cili tentoi të 

ndërmjetësojë për krijimin e pengesave dhe vështirësive në vijueshmërinë e punimeve duke 

pretenduar kushte  të reja e të vështira shtesë në kontratën e lidhur edhe ato nën një presion të 

konkurencës së shtërnguar  

Në  vartësi të një presioni të tillë dhe avantazheve të krijuara nga aktiviteti italian i naftës në 

Shqipëri ,duhej të kishte hyrë në akord në 19 mars 1936  e cila vendoste  kushte imponuese 

ekstremisht te vështira për kompromentimin e zhvillimeve racionale të programimit  te AIPA  që  

kishin si objektiv marrjen e një zgjidhje të plotë për kërkimin dhe shfrytëzimin e naftes Shqiptare. 

Evenimentet e prillit 1939 i  dhanë fund një situate të tillë. Bashkimi i lumtur i  Shqipërisë 

dhe Italisë  krijoi për AIPA aktualisht një periudhë e cila lejonte të realizoheshin programet e 

mbështetura në konformitet me një plan metodik racional e progresiv që i përgjigjej finalizimit të tij 

me një zgjidhje integrale të problemeve të naftës së vëndit në shoqërim të interesave kombëtare 

Italiane 

Me vendim të Duçes ,disa dyndje ushtarakësh të drejtuar për në këtë fushë të gjërë me 

aktivitet special dhe duke siguruar një konkurs maksimal dhe një perfeksion maksimal operimi 

,mjete dhe drjetim,me ligjin nr 580 të 27 majit të  vitit 1940  drejtimi i 18 autonom deri atëhere i 

varur nga Administrata e Hekurudhave të Shtetit u transferua tek “AGIP”. Agjencia e Përgjithëshme 

Italiane e Naftës dhe në këtë përfshihej edhe AIPA ”Aktiviteti Industrial i Naftës Shqiptare” 

Kështu u  realizua në fushën e kërkimeve dhe shfrytëzimit njësia e shpresave të 

realizimeve më të zgjeruara. 

Me dekretin e mbretërisë nr 543 të dt 16 Dhjetor të vitit 1940 XIX ,qeveria e re e Tiranës 

shndërroi në ligj një shtytje të re të një kushtëzimi të nënshkruar në 21 Nëntor me A G I P sipas të  
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VITET 
Metra të shpuara  nga 

AIPA 

Metra të shpuara  nga 

S.I.M.S.A 

Metra të shpuara  nga 

Shoqëri të tjera 

1926 1605 450 2700 

1927 2450 570 3750 

1928 2800 555 3380 

1929 2500 470 1850 

1930 2950,4 320 1207 

1931 3150 0 0 

1932 3040 0 0 

1933 6005,3 0 0 

1934 12662,7 0 0 

1935 23628,3 0 0 

1936 49232,3 0 0 

1937 94845,6 0 0 

1938 101802,6 0 0 

1.605 2.450 2.800 2.500 2.950 3.150 3.040 6.005 12.663 
23.628 

49.232 

94.846 
101.803 

METRAZHI I SHPUAR SIPAS  KOMPANIVE TE 
KONTRATUARA ME QEVERINE DHE VITEVE  NE 

m.l. 

Metra te shpuara  nga AIPA Metra l te shpuara nga S.I.M.S.A 

Metra l te shpuara nga shoqeri te tjera 



12 
 

TABELA E METRAZHIT TË SHPIMIT TË KONCESIONEVE NGA VITI 1926 DERI NË 

VITIN !938 cilës modifikoheshin pjesërisht kushtet e vendosura nga qeveria e më parëshme 

,kështu u rregulluan raportet ndërmjet ndërmarrjes sipas një plani intensiv duke i dhënë avantazhe 

më të plota dhe përparësi zhvillimit të shfrytëzimit të fushave naftëmbajtëse të përcaktuara tashmë 

dhe zgjerimit të kërkimeve për naftë në rajone Shqiptare. 

Shkohet kështu nëpërmjet një inkorporimi të AGIP prej majit të vitit 1940 si një konvencion i 

ri ,një strukture shumë më e përshtatëshme në nevojat e saj e cila ndihesh më afër edhe në 

financimet e shtetit dhe në një zgjerim të dukshëm të aktivitetit . 

 

TABELA E PRODHIMIT TË NAFTËS SHQIPTARE NGA A.I.P.A. 

NGA VITI 1929 DERI NË VITIN !938 

PRODHIMI I NAFTËS BRUT SIPAS VITEVE 

Vitet Prodhimi në ton 

1929 750 

1930 900 

1931 408 

1932 1500 

1933 1590 

1934 2100 

1935 15570 

1936 44709 

1937 81019 

1938 112621 
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SKICË MBI STRUKTURËN GJEOLOGJIKE TË VËNDIT DHE PËRHAPJES SË 

MANIFESTIMEVE TË NAFTËS 

Vazhdimi I studimit gjeologjik i Shqipërise ka patur një mbështetje të fuqishme dhe të 

kosiderueshme në sajë të punës së bërë nga kërkuesit Italianë .Austriakë,Gjermanë ,Francezë e 

Polakë të cilët e kanë pasuruar literaturën gjeologjike të kësaj pjese interesante të gadishullit të 

Ballkanit. 

Përveç punimeve të publikuara ka edhe një seri të bollshme studimesh të kryera për llogari 

të AIPA në të cilat trajtohen karakteristika specifike të cilat kanë për qëlim të finalizojnë një kërkim 

dhe shfrytëzim të naftës ,duke kontribuar veçanërisht në ofrimin e një kuadri më të kompletuar të 

kondicioneve gjeologjike të vëndit nën dritën e progresit shkencor më aktual të kohës  për të 

gjykuar për rezervat minerare të vëndit. 

Në këtë kuadër përveç një  këmbëngulje me fushimet e rilevimeve gjeologjike u adoptuan 

edhe metoda të ndryshme të kërkimeve gjeofizike.Në sajë të këtyre studimeve të bashkërenduara 

të cilat referohen në një bibliografi të gjatë arrihen disa përfundime dhe Shqipëria rezulton e ndarë 

në dy komplekse të mëdha morfologjike që janë : 

1 Kompleksi I shtresëzimeve  që përbëjnë një brez malor të 

gjërë  në brëndësi të vëndit 

2 Kompleksi i sinklinaleve autoktone Adriatiko – Jonike që 

përmbledh pjesën e saj perëndimore 

750 900 408 1500 1590 2100 

15570 

Prodhimi ne ton; 
44709 

81019 

112621 

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 
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Një element kalimtar midis ketyre dy grupeve kryesore rezulton si pjesë e Cukalit në 

Shqipërinë qëndrore që gjëndet si vijim  në Greqinë kontinentale dhe në Peloponez,-Citera, Kretë 

,Rodi  me të cilën duket se lidhet nëpërmjet rripit të ngushtë të serisë Krasta (flish eocenik tepër i 

laminuar me karakteristika kolorizimi rozastr duke përfshirë fetëza gëlqerorësh eocenikë dhe 

mesozoikë) 

Në komplleksin e parë përfshihet nën ndarja e zonës së gëlqerorëve të mesozoit prej 

Kroacisë ,Malit të Zi dhe alpeve Shqiptare në mbulesën kalkareofilitike të Mirditës ,në gëlqerorët e 

paleozoikut dhe mesozoikut të Vargut të Korabit që nuk paraqesin asnjë interes naftëmbajtës  Këtu 

ndoshta mund të bëjnë përjashtim zona e Shkumbinit,Korçës dhe Thesalia qe janë mbushje me 

sedimentime terciare  që mund të paraqesin kushte të mundëshme naftegjenike. 

Kompleksi adriatiko . jonik është një rajon ku takohen manifestime dhe kushte stratigrafie e 

tektonike që mund të kërkohen duke u bërë veçanërisht tërheqëse për kërkimet për naftë mbajtje 

jo vetëm në teritorin shqiptar por edhe në atë grek dhe ishujt e saj. 

Ky rajon dallohet për tre rajone morfologjike  

 Rajoni Epiriot përfshi teritorin Shqiptar që përmbledh zonën qëdrore malore 

deri në vargun Akrokeraun në perëndim ,Lungarë në Gribë,Nemërçkën dhe grupin malor të 

Kurveleshit e malin e Gjërë e të Lunxhërisë 

 Është e ndërtuar nga masivë gëlqerorësh qysh nga triasiku ,përmbledh eocenin që 

përfaqësohet nga ngritje antiklinale me drejtimin Dinarik qe shtrihen në drejtim te perëndimit  

 Rajoni bregdetar Dalmat .Malazes i cili penetron edhe në teritorin shqiptar ne 

formën e një rripi antiklinal ,përfshin jugun në ngritjen e gëlqerorëve të Krujës ,malit të Dajtit 

Elbasanit ku arrin ndërprerja. 

 Masat gëlqerore eoceniko – kretakiane të izoluara nga mali i Tervolit dhe 

Tomorrit përfaqësojnë sipas Zuber dëshminë e vijimit meridional që kërkon të mbyllë të 

ruajtur drejtimin dinarik në pjesën lindore të rajonit Epiriot te përmëndur më sipër. 

 Ultësira Shqiptare ( Nieder-Albanisches Faltenland i i Novakut) Dallohen dy 

zona me karaktere morfologjike të ndryshme ,njëra tipike për ndërtimin e saj kodrinor të ulët 

dhe tjetra paraqet një rritje graduale në forma të tjera malore adriatiko – jonike që formojnë 

një zonë të ndërmjetme . 

Karakteristikat gjeologjike të zonës së ndërmjetme janë me një ngritje elipsoidale 

gëlqerore me moshë eocenike ( me berthama qëndrore të kretakut të mbuluara nga 

sedimentime paleogjenike të facies flish dhe nga vazhdimi i mëposhtëm i tyre miocenik 

(facia argjilore Shiler) që formojnë serinë më të takueshme që dallohet.(bën përjashtim  për 

teritorin shqiptar baseni qymyrmbajtës i Luftinjës ku riçfaqen formacione të miocenit të 

mesëm dhe të sipërm. 

Karakteristika analoge morfologjike gjënden në teritorin Grek në linjën jug ,jug 
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lindore si ato që hasen në rajonin Epiriotik të zonës së zhytur me formacione identike të 

flishit paleogjenik (westhellenische flysch zona e Renzit) 

Në zonën kodrinore shqiptare riçfaqen formacionet më të vjetra dhe pikërisht ato që 

nga burdigaliani ,që ndiqen nga formacione potente neogjenike nga baza trasgersive e 

helvecianit dhe kapen në planet e sipërme të astianit Po kështu në këto  zona në fushat 

bregdetare dhe lugina janë depozituar shpesh ngritje të kuaternarit.Nga ana strukturore kjo 

zonë është relativisht më e qetë se sa e mësipërmja ajo paraqet një vijimësi pak a shumë  

të rregullt të ndërprere në disa raste nga linja përmbysjesh që disa prej tyre përfaqësohen 

nga basene të zhytura sekondare me interes të lartë naftëmbajtës. 

Ndër këto shtresa duhet treguar antiklinali pliocenik të cilin e kemi evidentuar në 

hartën strukturale dhe do të përqëndrohet në mënyrë të veçantë vëmëndja parësore e 

kërkuesëve  

Siç është përmëndur në zonën adriatiko – jonike janë tepër të theksuara  dhe 

frekuente Një pjesë e këtyre që nuk paraqesin ndonje interes naftëmbajtës të sigurtë e të 

qartë janë me gëlqerorë të vjetër që fillojnë nga formacionet dolomitike të triasit përfshijnë 

eocenin e mesem dhe në ta janë të kripëzuara shenja te bitumizimit pak a shumë të 

shpërndara në shkëmb.Nuk janë të rralla rastet që çfaqen veshje bituminose të 

shtresëzuara në paretet e brëndëshme të çarjeve në veçanti tek zonat me frakturim të lartë 

në zonat e prishjeve me lëngje të zeza e viskoze Ndërkaq interesi i kërkuesëve të  naftës 

është i përqëndruar në formacionet marmo-argjilore ranorike.të terciarit të poshtëm dhe ato 

argjiliko . ranore të terciarit të sipërm.Në grupin e parë (manifestimet paleogjenike) marrin 

pjesë formacionet e ngopura të flishit të kurthuar nga degradime të zhvillimeve të dobëta 

gëlqerore në rajonin Epiriot ,Dalmato malazes vargjet bregdetare të flishit dhe mbulesë e 

gëlqerorëve elipsoidikë të zonës së ndërmjetme. 

Në grupin e dytë të manifestimeve marrin pjesë  në burdigalian ato më të 

rëndësishmet janë miocen i sipërm dhe i mesëm dhe së fundmi formacionet bitumifere mio-

pliocenike të Selenicës dhe të zonës perëndimore të Dumresë 

Zona në të cilat manifestimet neogjenike shënojnë një rëndësi të madhe 

predominuese janë depozitimet në vargun kodrinor Shqiptar 

Keto zona (Selenica,Patosi,Devolli ,zona perëndimore e Dumresë rajoni i ultësirës 

së Krujës janë të ndërtuara nga  basene neogjenike të zhytura në kufi me formacione të 

facies flish . 

ORGANIZIMI I PËRGJITHSHËM E TEKNIK PËR KËRKIMIN ,SHFRYTËZIMIN, 

TRANSPORTIN DHE PËRDORIMIN E NAFTËS SHQIPTARE 

Teknika dhe kapaciteti organizues  italian e dinin se duhej që edhe në fushën e naftës 

të krijonin një kompleks industrial të vërtetë që të mund të krahasohej si shumë më i mirë se ai 

që ekzistonte në vëndet e mëdha të prodhimit të naftës dhe ai përfaqësonte një hop të lartë 
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progresi për zgjidhje të shumë problemeve interesante të studiuara nga specialistët e AIPA.Kjo 

sforco organizzative ishte bërë e mundur ne sajë të ndërhyrje të shtetit i  cili nxiti dhe ngjalli 

besimin edhe nga dëshira e mirë e Ministrit të Komunikacioneve Konstanzo Ciano interpret i 

direktives të fiksuar nga Duçja në epokën e luftës së konçensioneve për Shqipërinë që financoi 

fillimisht punimet për kërkim dhe më pas për impjantet  e nevojshme për të kaluar në 

shfrytëzimin racional Sforcimi financiar u mbështet nga ana e shtetit Italian ishte përcaktuese 

por edhe gjeti një kompensim të plotë dhe të justifikuar plotësisht sidomos në periudhën 

specifike në periudhën aktuale luftarake nga prodhimi i naftës shqiptare në furnizimin kombëtar 

me një prej lëndëve tepër esenciale për jetën ekonomike industriale dhe militare të vëndit 

Gjat fazës së parë të kërkimeve dhe asaj përgaditore për shfrytëzimin e Devollit shpimet 

kryheshin duke përdorur paisje Kanadeze  e Faok me të cilat nuk ishin të përshtatëshme dhe 

avancimi ishte tejet i ngadaltë që kërkonte impenjim maksimal dhe sasi të madhe materiali 

kollonash dhe tubosh për realizimin e shpimeve. 

Modifikimi i këtyre paisjeve ishte bërë domosdoshmëri sepse shpohej në zona të 

panjohura totalisht dhe duhej të realizohesh ndjekja e manifestimeve që qoftë edhe minimale 

kishin një interes të lartë përcaktues. 

Ishte një orientim i mjaftueshëm në elementët e ndjekjes së pusit të cilët kontrollonin 

natyrën dhe llojin e manifestimeve gjat gjithë vitit 1933 u eksperimentua me sukses shpimi me 

rotor dhe prej këtu me një herë u kryen modifikimet të cilët rritën në periudhat e më pastajme të 

gjitha parametrat dhe ndjekjen e monitoruar dhe ekzaminimin e diagramës së avancimit të 

shpimit .Aktualisht (viti 1940 në kantieret e ATPI janë në punë disa dhjetra sonda shpimi me 

rotor të cilat janë të provuara për rezultat te lartë në intensitetin e shpimit.Me futjen e paisjeve 

shpuese me rrotor eshtë arritur që puse me thellësi 600 deri në 1000 m të shpohen brënda dy 

muajsh Ky tregues përfshin edhe të gjitha proceset në kohë për ulje kollone ,ndërrim paisjesh 

karotazh dhe deri në përgatitjet e shfrytezimit të puseve Kihet parasysh edhe se në 50 % të 

kohes së  shpimit kryhet karrotazh.Veçanerisht ka dhënë rezultat të ngjajshëm ne rritje të 

shpejtësisë së proceseve elektrifikimi i fushes naftëmbajtëse të Devollit e cila u realizua me një 

centralizim racional te shfrytëzimit të puseve duke përdorur prodhimin e energjisë motorrike në 

kushte speciale duke arritur kështu edhe uljen e rëndësishme të kostos së shërbimit 

Edhe për elektrifikimin e shpimit te puseve u arrit një avantash i dukshëm pasi u 

modifikuan një numur sondash “rotary”  veçanërisht në motoria dhe paisjet elektrike si rezultat i 

bashkpunimit midis specialistëve të AIPA dhe ndërmarrjeve konstruktore prodhuese.Një numur 

masash të tjera sidomos në shpimin e puseve të prodhimit dhanë edhe centralizimet e disa 

shërbimeve sidomos ne përgatitjen dhe pompimin e centralizuar të solucionit të argjilës ,kryerja 

e një numuri kontrollesh në afërsi të njëri tjetrit , në një rrreze jo më të madhe se treqind metra 

e gjithë kjo edhe për shkak të spostimeve të shpejta të shumë makinerive gjë që i shtoheshin 
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avantazheve të përmëndura më sipër.AIPA u detyrua të parashikonte edhe centralin elektrik 

për prodhim të energjisë elektrike sepse në Shqipëri nuk ekzistonte.Organizimi i operacioneve 

të shpimit realizohej në sipërmarrje në përputhje të plotë dhe prezente të kritereve tekniko 

shkencore Të dhëna të veçanta të shtratimeve të vëndburimit të Devollit qe rezultonte me 

potenca të vogla dhe me thellësi të objekteve që shpërndaheshin në një varg sedimentesh me 

thellësi të ndryshme 200 deri 300 m në pozicione strukturale të ndryshëm dhe shpimet 

duheshin bërë me studime paraprake dhe preventive precize të shërbimit gjeologjik të cilët 

kishin një bollek kampionesh dhe që ndiqeshin dhe observoheshin karakteristikat e terrenit ku 

shpohej për të patur një drejtim të kontrolluar dhe kompleks që të lejonin personelin të ndiqnin 

shpimin dhe sondazhin sipas një programi metodik racional 

Mbi modifikimet dhe rregullimet e kryera sheshi I një arganoje elektrike në bazën e 

kulles së një pusi shpimi 

Me modifikimet e sondës elektrike dhe qëndrës së pompimit të solucionit argjilor të 

shpimit ,periudha mesatare e kryerjes së punimeve për një pus prodhimi me thellesi 600 deri 

800 m shpërndahej si më poshtë  

1. Montimi i paisjeve në kullë e spostuar ne pozicionin e ri         1 ditë 

2. Shpim me daltë normale      7 ditë 

3. Shim me karrotier        18 ditë 

4. Zgjerim dhe ratifikim trungu      1 ditë 

5. Tubim,çimentim,presim i tapës ,frezim tape    8 ditë 

6. Larje          3 ditë 

7. Pistonim ,për përvehtësim vënie në shfrytëzim dhe vlerësim 10 ditë 

8. Zmontim tran sport në pus të ri      2 ditë 

9. Ndalesa për festa ,difekte       10 ditë 

Gjithësej      69 ditë 

Edhe në vëndburimin e Patosit eshtë ndjekur e njëjta kërkesë si dhe në atë të Devollit 

përjashto veçori specifike të vëndburimit të cilat kërkonin trajtim në përputhje me veçoritë e 

vëndburimit. 

Nxjerrja e naftës brut nuk bëhej me fontanim. ajo ishte e zgjidhur nëpërmjet pompave të 

sistemit kanadez në puse individualë të lidhura në shumicën e rasteve në mënyrë që të bëhej 

pompimi  shumë fish nëpërmjet lëvizjes me rrotë Në këtë lloj shfrytëzimi elektrifikimi pati një rol të 

veçantë 

Karakteristikat e vëndburimit ( nivele të shumta dhe jo të larta ,rëra të imëta 

predominonjëse,densiteti dhe viskoziteti i lartë i fluidit ,presioni i ulët i shtresës etj ) veprimtaria e 

drenazhimit të puseve të vetmuar kushtëzonin një dëndësi prej jo më pak se tre puse për hektar 

për të siguruar migrim të mjaftueshëm të naftës së pakove në shfrytëzim 
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Në relacion me karakteristikat e përmëndura më sipër jeta e puseve ishte ndjeshmërisht e 

gjate siç demonstrojnë disa puse të shpuar në periudhën fillestare pas më tepër se dhjetë vite ne 

shfrytëzim vijojnë të prodhojnë sasi nafte të pa përfillëshme  

Për të mbajtur gjallë jetën e tyre është e nevojshme që periodikisht atyre tu pastrohet fundi 

nga rëra dhe mbeturinat argjilore si dhe në disa raste të krijohen kalime dhe zëvëndësimin të 

pompave ,astave si dhe të veprohet me ndryshimin e lartësisë së thithjes së pompës. 

Për këtë qëllim janë futur në shërbim traktorët që kanë të montuara aparatura e paisje për 

kryerje të këtyre operacioneve pa patur nevojë për montime të tjera speciale në pus dhe kryerje të 

manovrave . 

Observimi i jetës produktive të një pusi si edhe në çdo rajon tjetër naftëmbajtës për sasitë e 

debituara të produrtit përbënin një progresiv  që ndiqesh vijueshmerisht ecuria gjysëm logaritmike 

dhe  tendenca, në fillim e shpeshtë dhe më vonë me vjetersimin e pusit në ritme më të gjata 

periodiciteti. 

Në rritjen e sasisë së naftës së nxjerrë nga puset në vëndburimin eDevollit ( Kuçovës) nuk 

ishte deçizive rritja e numurit të puseve pasi ajo nuk shkonte në rritje të prodhimit për shkakun se 

nga hapja e puseve të rinj në pakot që përpunoheshin behej njëkohësisht edhe nxjerrja e gazit 

shoqërues të tretur në naftë së bashku me naftën e nxjerrë ,kjo bënte që për shkak të çlirimit të tij 

të rritej viskoziteti i naftes dhe për pasojë mundësia e lëvizjes së fluidit të vështirësohej ,për këtë 

arsye AIPA ,ndërhyri në ruajtjen e ekuilibrit të raportit gaz naftë në kondita fillestare Ajo vuri në 

zbatim injektimin e gazit në shtresë nëpërmjet stacionit të kompresorëve ,kështu u krijua një rrjet 

tubacionesh prej rreth 40 km që lidhi të gjithë puset ne prodhim  dhe më katër stacione 

kompersorash të paisur me aparatura kontrolli e shërbimi për të ri futur  gazin në shtresë.Ky gas që 

grumbullohej nga puset në shfrytezim dhe injektohej në shtrese kapte një shifër vjetore prej 15 

milionë mëtra kub . 

Përveç shërbimit kryesor për të cilin ishte destinuar ky impjant I ngjeshjes dhe ridërgimit në 

shtresë në të kapeshin edhe fraksione të kondensatit Propan,butan,pentan e më sipër ,për këtë 

arsye u ngrit një repart i veçantë ,reparti i prodhimit të benzinës në të cilin grumbulloheshin sasi 

vjetore të benzinës që ishte një karburant me shumë vlera . 

Paralelisht me zhvillimet në fushën e kërkimit ,shpimit dhe nxjerrjes së naftës në Shqipëri 

ishte e domosdoshme të ecej edhe në fushën e industrisë mekanike ,të ndërtimit e të transportit 

sepse vështiresitë ishin të mëdha në mungesë të tyre duke mos pasur në vënd as rrugë e as ura. 

Në teritoret në afërsi të vëndburimit u ndërtuan mjedise banimi për punonjësit të cilët 

tashmë bëheshin banorë të zonave për rreth vëndburimit. 

U ndërtuan disa dhjetra kilometra rrugë një pjesë e të cilave edhe u  asfaltua për të 

përballuar ngarkesën e lëvizjes së mjeteve me të gjitha veprat e artit si dhe disa kilometra të tjera 
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rrugë hekurudhore ,duhet të përmëndet edhe një urë e varur me litarë çeliku mbi Devoll në qëndër 

të kantierit. 

Me rëndësi të madhe ishte ndërtimi i një ofiçine mekanike të madhe dhe zdruktarie në të 

cilat riparoheshin mjaft paisje e makineri, përpunoheshin kolonat për veshjen e mureve të puseve 

etj , 

Në një rafineri të vogël në Devoll me qëllime eksperimentale bëheshin përpunime të një 

sasie të vogël nafte brut me qëllim studimi dhe  produktet si lubrifikantë ,karburantë dhe bitum ja 

kalonin ndërmarjes për përdorim  

Pranë kësaj rafinerie funksiononte një laborator  ( më vonë u quajt laboratori i Koço Pepos) 

Posaçërisht i paisur me aparaturë për kryerje të analizave të naftës dhe produkteve ,të 

kampioneve të shtresës dhe të ujrave të cilat ishin mjaft të çmuara për njohje dhe i shërbenin 

gjeologjisë për gjykimin dhe hapat që duhej të hidhnin në zhvillimin e vëndburimit. 

Në qëndrën urbane të zonës së Devollit banonin tremijë banorë që ishin pjesë përbërëse e 

personelit që punonte në vëndburim ,këta ishin italianë dhe shqiptarë me gjith pjestarët e familjeve 

të tyre .Kjo qëndër u pais me një spital me shkollën ,kishën.klubin e paspunës terrene sportive 

sallë kinemaje etj. 

Për transportin e produrti të naftës brut u ndërtua një tubacion transporti nafte me gjatësi 74 

km  i cili lidhte vëndburimin me terminalin në portin e Vlorës i shoqëruar me katër sacione pompimi 

dhe disa rezervuarë në Kuçovë ,Strum Fier ,Skrofotinë dhe Vlorë me aftësi mbajtëse tridhjet mijë 

metra kub  

Në Vlorë produkti ngarkohej  në anie çisterna  Nderimi i rezervuarëve të tokës në Vlorë prej 

4 depozitash nëntokësore prej betoni me një kapacitet prej 14000 m 3në Ujin e Ftohtë ) ishte i 

mjaftueshëm dhe zbrazja e tyre për në anijet çisternë bëhej e shpejtë duke krijuar mundësinë që 

në pak orë të mbushej sasi e madhe nafte në anijet e transportit. 

Në realizimin e gjithe kësaj infrastrukture të transportit dhe ruajtjes së naftës së prodhuar 

duhshin mbajtur parasysh vetitë e saj ,një densitet prej 0,950 gr/Cm3 me përmbajtje të lartë squfuri 

,viskozitet të lartë dhe me baze asfaltenesh që impjantet normale të distilimit dhe mbrojtjes nuk 

ishin efektive për këtë lloj nafte  

Në kushtet e ndodhura pas studimeve të kryera për përdorimin dhe trajtimin efektiv të këtij 

produkti u konkludua se ishte efektive të kryhej hidrogjenizimi i naftes brut nëpërmjet të cilit 

mundësohej pastrimi nga squfuri dhe pas përpunimit arrihej mundësia e përdorimit të produrtit për 

aviacionin që kishte mjaft kërkesa. 

Programi i studimit dhe vënia në zbatim e tij u  be në Bari nga AGIP dhe AIPA që ishte 

pjesë e AGIP it tashmë dhe më vonë u përfshi në një program më të gjërë nga Agjencia 
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Kombetare e Hidrogjenizimit të Karburanteve AN.I.C: 

 

Prerje gjeologjike e Shqipërisë qëndrore 

 

Hartë me skicime  të vëndodhjeve të Konçensioneve 
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Prerje gjeologjike e krahut perëndimor të Dumresë 

 

Pamje e pjesëshme e v.b.Kuçovë 
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Sondë elektrike gjat transportit 

 

Montim  një sonde në Kuçovë 
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Kuçovë ,shfrytëzimi i puseve me rrotë 
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Stacion kompersorash i presionit të lartë për injektimin  e gazit në shtresë me paisje 

për kapje të produkteve të lëngëta hidrokarbure 

 

Shpim pusi në Kuçovë 
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Selenica , depozitim i bitumit të gatshëm për transport 

 

Selenica kariera 
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Pasoja të luftës në Kuçovë 
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Mol ne portin e Vlores 1916 

 

Mol ne portin e Vlores 1916 
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Ndertimi I ures se Drashovices viti 1917 

 

Ura  e Drashovices viti 1917 

 

 



29 
 

 

(Borgucci,Ineichen ) Viti 1942 

Perkthim me shenime dhe material  plotesuese nga Haki Rrokaj 


