SIŁY POWIETRZNE ŚWIATA

Zakończenie
służby francuskich
12 lipca 2016 roku w bazie Landivisiau miał miejsce ostatni lot samolotów pokładowych Dassault Super
Etendard w barwach francuskiej
marynarki wojennej.

S

uper Etendardy trafiły do służby we francuskiej marynarce wojennej w 1978 r., tj.
cztery lata po oblocie prototypu, a na zamówienie francuskie zbudowano łącznie 71 egzemplarzy. Począwszy od 1981 r., 14 kolejnych
maszyn dostarczono Argentyny, gdzie stały się
gwiazdami wojny o Falklandy, a 11 egzemplarzy
pozostaje w służbie do dzisiaj. W ramach kontraktu na dostawę samolotów Mirage F.1 Francja wypożyczyła w 1983 r. pięć maszyn Irakowi,
z których jedna została zestrzelona podczas
wojny z Iranem, a pozostałe zwrócone w 1985 r.
W trakcie służby francuskie maszyny zostały
zmodernizowane do standardu Super Etendards
Modernisé, którego ostatni piąty poziom ukończono w roku 2006. Modernizacje obejmowały
implementację gogli noktowizyjnych, umożliwienie przenoszenie bomb naprowadzanych
laserowo oraz zasobników rozpoznawczych,
a prawdopodobnie także możliwość odpalania
pocisków ASMP uzbrojonych w głowice jądrowe.
Samoloty Super Etendard okazały się proste
w budowie i jako takie łatwe w utrzymaniu i bardzo niezawodne, a także proste w pilotażu, dzięki czemu zaskarbiły sobie wdzięczność
personelu. Co ciekawe, w ostatnich
latach wielu młodych pilotów marynarki
wojennej chciało latać najpierw na legendarnych Super Etendardach, żeby przed
przesiadką na nowe, naszpikowane elektroniką Rafale poczuć, jak to jest pilotować samolot rodem z zimnej wojny.
W trakcie służby we Francji odnotowano 15 wypadków, w których zginęło czterech pilotów. Ostatni z nich miał miejsce 1 października
2008 r., kiedy w zderzeniu ze sobą utracono dwie
maszyny, przy czym zginął jeden pilot.

Para Super
Etendardów
w pożegnalnym
locie.

Super Etendardów
Francuskie Super Etendardy
brały udział w kilkunastu konfliktach zbrojnych, w tym w Libanie
(1980–1983 r.), byłej Jugosławii (1993–1999 r.)
i Afganistanie (2001–2009 r.). W ostatnim czasie
uczestniczyły także w działaniach przeciwko tzw.
Państwu Islamskiemu. W ramach tej operacji lotniskowiec Charles de Gaulle początkowo operował we wschodniej części Morza Śródziemnego,
skąd jego samoloty atakowały cele Syrii i Iraku.
W listopadzie 2015 r. wpłynął do Zatoki Perskiej.
Grupę lotnicza jednostki tworzyło wówczas
18 Rafale, 8 Super Etendardów, 2 E-2C Hawkeye oraz śmigłowce SAR. Francuska eskadra
Task Force 473 obok lotniskowca składała się
z tankowca, okrętu podwodnego i czterech
fregat. W trakcie operacji wykonano 370 lotów
z udziałem wszystkich typów maszyn.

Szczegóły
dolnych powierzchni
Super Etendarda.

Ostatniego dnia 42-letniej służby w powietrzu zaprezentowano trzy maszyny, z których każda nosiła inne
malowanie. Pierwszy samolot jest pomalowany na srebrno, drugi na niebiesko na powierzchniach górnych
i na biało na powierzchniach dolnych, trzeci zaś nosi standardowy kamuflażu w dwóch odcieniach szarości.
Fot. Joris van Boven (3)
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Ostatnią jednostką eksploatującą zmodernizowane Super Etendardy była eskadra 17. Flotille (17F). Jego piloci ostatnie starty z lotniskowca
Charles de Gaulle wykonali 16 marca br., kiedy
po zakończeniu rejsu do Zatoki Perskiej pokład
jednostki opuściło pięć maszyn. Jeśli chodzi
o sam lotniskowiec, to w sierpniu br. rozpoczął
się na nim 18-miesięczny remont, który jednostka przechodzi co 10 lat. W jego trakcie m.in.
z okrętu zostanie zdjęte wyposażenie służące
do obsługi Super Etendardów. W tym czasie do
treningu pilotów lotnictwa morskiego będą wykorzystywane lotniskowce amerykańskie pływające po Morzu Śródziemnym. Planowane jest też
wysłanie części maszyn i pilotów do USA, gdzie
możliwy będzie dłuższy trening.
12 lipca w bazie Landivisiau 17. Flotille zaprezentowała w pożegnalnym locie trzy maszyny. Wycofane Super Etendardy zostaną zakonserwowane i zmagazynowane.
17. Flotille jest obecnie przezbrajana w samoloty pokładowe Rafale M,
a osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej jednostki na nowym typie nastąpi w 2018 roku. Zestawiając Etendarda z Rafale, piloci zauważają,
że choć oba samoloty są przeznaczone do wykonywania tych samych zadań, nie mogą być bezpośrednio porównywane, jako że pierwszy z nich
jest konstrukcją jednosilnikową, drugi zaś dwusilnikową, przy czym Rafale jest maszyną znacznie bardziej zaawansowaną. Najnowszy francuski myśliwiec ma oczywiście znacznie szybsze
komputery i bardziej wyrafinowane urządzenia
radiolokacyjne i radiowe, ma też dużo większe
możliwości, jeśli chodzi o walkę manewrową
z innymi samolotami. Co ważne dla komfortu pilota, Rafale ma wygodniejszy fotel i klimatyzację
kokpitu, a komputery i wyświetlacze ułatwiają
mu pracę, dzięki czemu odczuwa on mniejsze
napięcie psychiczne, co umożliwia wykonywane
na nowym typie dłuższych misji bojowych.
Obok przezbrajanej 17. Flotille lotnictwo francuskiej marynarki wojennej posiada dwie inne
jednostki samolotów Rafale M: są to eskadry
11F i 12F.
Joris van Boven i Alex van Noije
Tłumaczenie: Szymon Tetera
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Ramex
Delta
Malowanie należącego do zespołu Ramex
Delta samolotu Mirage 2000N o numerze 353, które
nawiązuje do 100-letniej tradycji dywizjonu EC 2/4 La Fayette.
Na ogonie maszyny znajdują się głowa Siuksa, na powierzchniach spodnich i górnych namalowano motyw nawiązujący
do tych samych kolorystycznie flag obu państw, na spodzie
i bokach kadłuba zaś naniesiono oznaczenia przynależności
państwowej lotnictw obu krajów z okresu Wielkiej Wojny,
kiedy powstała słynna Escadrille La Fayette.
Fot. Alex
van Noije
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