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GÓRSKI KARABACH: DRONY UDERZENIOWE
KONTRA PRZECIWLOTNICZE OSY
Siły zbrojne Azerbejdżanu opublikowały nagrania, z których wynika że w trakcie ostatnich
walk zniszczono co najmniej kilka zestawów przeciwlotniczych Osa, należących do armii
Armenii.
Na nagraniach widać zniszczenie co najmniej kilku zestawów przeciwlotniczych typu Osa. Z reguły
znajdują się one w postoju, na wcześniej przygotowanych stanowiskach bojowych i mają włączone
radary wykrywania i śledzenia celów powietrznych. Azerska armia informowała o zniszczeniu nawet
dwunastu Os, jednak trudno te doniesienia zweryﬁkować.
Systemy przeciwlotnicze Osa są od dawna używane w walkach w Górskim Karabachu. Zarówno
podczas ostatniego nasilenia walk jak i wcześniej, strona armeńska miała wykorzystać je do
niszczenia bezzałogowych statków powietrznych, wykorzystanych przez stronę azerską. Tym razem
jednak same Osy padły oﬁarą azerskiego lotnictwa. Ekspert lotniczy Babak Taghavee twierdzi, że do
zniszczenia tych zestawów użyto bezzałogowców Bayraktar TB2.
Drony tego typu były już wcześniej używane bojowo – w Syrii i w Libii, gdzie walczyły z innymi,
bardziej zaawansowanymi rosyjskimi systemami przeciwlotniczymi Pancyr-S1. O planach pozyskania
tego rodzaju maszyn, zaliczanych do klasy taktycznej średniego zasięgu i zdolnych do przenoszenia
rakiet przeciwpancernych powietrze-ziemia UMTAS i amunicji typu MAM-L informowano przed kilkoma
miesiącami.

#BREAKING: It is now clearly known that #Azerbaijan Air Force is using the Bayraktar TB2
armed drones in the war against #Armenia. #Azerbaijani MOD has released this video
showing destruction of an ammunition deport of #Armenian Army by one of them in
#Artsakh/#NagornoKarabakh. pic.twitter.com/BnjlncifoM
— Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - ( ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻘﻮاﯾﯽB) (@BabakTaghvaee1) September 27,
2020
Doświadczenia z Górskiego Karabachu oraz innych konﬂiktów zbrojnych rozgrywających się w
ostatnich miesiącach i latach stanowią dowód, że w odpowiednich warunkach bezzałogowe systemy
powietrzne mogą stanowić poważne zagrożenie dla jednostek lądowych, nawet jeśli te ostatnie
dysponują pewnymi zdolnościami obrony przeciwlotniczej. Cechą charakterystyczną dronów jest m.in.
fakt, że mogą one być używane z założeniem ponoszenia pewnych strat i szybko zastępowane bez
konieczności ponownego, długotrwałego szkolenia personelu, czego nie można powiedzieć o

załogowych samolotach.
Wnioski z przebiegu konﬂiktów – oczywiście uwzględniające pełen zakres uwarunkowań, w tym m.in.
ukształtowanie terenu, obecność lotnictwa myśliwskiego, środków walki elektronicznej, wreszcie –
zagrożenie ze strony obrony powietrznej powinny być analizowane i uwzględniane przy kształtowaniu
systemu rażenia państw NATO, w tym Polski. Coraz większego znaczenia nabiera również
zabezpieczenie jednostek lądowych przed atakiem z powietrza, nie tylko przy pomocy systemów
obrony przeciwlotniczej, ale też stosowania środków zakłócających, wreszcie – odpowiedniej taktyki
obejmującej m.in. maskowanie (w tym multispektralne) i częste zmiany stanowisk.
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