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BAŁTYCKIE MANEWRY ROSJI POD OKIEM NATO
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w rejonie Morza Bałtyckiego zaobserwowano
wzmożoną aktywność systemów rozpoznania lotniczego sił powietrznych państw NATO.
Zachodnie i rosyjskie agencje informacyjne odnotowały bliskie przeloty, co najmniej pięciu
maszyn wojskowych tego typu w pobliżu Okręgu Kaliningradzkiego. Ich obecność nad tym
obszarem wiązana jest z manewrami rakietowymi rosyjskiej ﬂoty na centralnym Bałtyku,
prowadzonymi w dniach 4-6 kwietnia br.
Samoloty rozpoznania radioelektronicznego NATO zaznaczyły swoją obecność nad rejonem Morza
Bałtyckiego szczególnie w czwartek 5 kwietnia br., w szczytowym momencie ćwiczeń rakietowych
rosyjskiej Marynarki Wojennej. Wśród zaobserwowanych maszyn znalazły się maszyny wyasygnowane
przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz dowództwo NATO. Trasy
ich przelotów przebiegały zarówno nad samym akwenem, jak i okolicznymi terytoriami w pobliżu
rosyjskiej granicy (głównie Obwodu Kaliningradzkiego).
Wśród nich znalazł się przede wszystkim amerykański dron rozpoznania strategicznego, RQ-4B Global
Hawk o numerze bocznym 10-2043. Bezzałogowiec rozpoczął swój lot z bazy lotniczej Sigonella na
Sycylii. Począwszy od godzin porannych w czwartek samolot prowadził ciągły zwiad przez ponad 12
godzin, przemieszczając się na trasie wzdłuż lądowych i morskich granic Obwodu Kaliningradzkiego
oraz w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i pasie wzdłuż granic regionu pskowskiego.
W polskie przestrzeni powietrznej zaobserwowano z kolei samolot rozpoznawczy US Air Force RC-135V
o numerze bocznym 64-14844 (znak wywoławczy TOKEN42). Maszyna wyruszyła w swoją misję z
brytyjskiej bazy lotniczej w Mildenhall. W godzinach popołudniowych samolot ten wykonał przelot na
kursie nieopodal południowych granic Obwodu Kaliningradzkiego.
W czwartek 5 kwietnia zanotowano także aktywność szwedzkiego samolotu rozpoznawczego
Gulfstream IV, który dokonał zwiadu w pobliżu wybrzeża Obwodu Kaliningradzkiego. Nad południową
częścią Morza Bałtyckiego pojawił się w tym czasie również samolot obserwacyjny brytyjskiego RAF,
RC-135W o numerze bocznym ZZ665. Maszynę poderwano do lotu z bazy lotniczej Waddington w
Anglii. W ciągu kilku godzin nad polskim terytorium nieopodal granicy rosyjskiej eksklawy krążył
również samolot dalekiego rozpoznania NATO, E-3A AWACS.
Trwające równolegle ćwiczenia rakietowe rosyjskiej Marynarki Wojennej w centralnym rejonie Morza
Bałtyckiego objęły swoim zasięgiem część akwenu znajdującą się w strefach ekonomicznych
okolicznych państw. Nad przylegającym obszarem wyznaczono również strefę zakazu lotów. Do
udziału w manewrach wyznaczono rosyjskie korwety, które przeprowadziły ostrzał symulowanych
celów powietrznych. W działania został zaangażowany także okręt patrolowy „Jarosław Mądry”. Flota
Bałtycka wprowadziła w ten rejon dwie grupy uderzeniowe małych okrętów rakietowych, które
zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli rosyjskiej Marynarki Wojennej pomyślnie przeprowadziły
próbne strzelania.
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