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PODZIEMNA PRZYSTAŃ MOŻE SKRYWAĆ OKRĘTY
PODWODNE CHRL. ŚLAD WIDZIANY Z ORBITY
Sądząc po najnowszych zobrazowaniach satelitarnych z zasobów ﬁrmy Planet Labs, chińska baza
marynarki wojennej na wyspie Hajnan może skrywać pod swoją powierzchnią rozległy system kanałów
i ukrytych doków. Satelity amerykańskiego operatora wypatrzyły niedawno coś, co wygląda jak
moment wpływania okrętu podwodnego do jednego z takich zakamuﬂowanych tuneli.
Sytuację przedstawiającą chiński okręt podwodny ustawiony w osi i bliskiej odległości względem wlotu
domniemanego ukrytego kanału portowego utrwalono na zobrazowaniach satelitarnych Planet Labs z
18 sierpnia bieżącego roku. Przedstawiają one rejon bazy morskiej Yulin, będącej strategiczną
placówką Marynarki Wojennej ChRL na Morzu Południowochińskim - stanowiącej zarówno punkt
wypadowy w rejon spornego akwenu, jak i Tajwanu oraz zachodniego Pacyﬁku.
W bazie stacjonuje od dawna bliżej nieokreślona liczba chińskich okrętów podwodnych o napędzie
nuklearnym, zdolnych do odpalania ze swojego pokładu pocisków manewrujących i balistycznych.
Rozpatrywana sytuacja zdaje się natomiast dotyczyć właśnie jednostki o napędzie atomowym - typ
093 (09-III), w nomenklaturze NATO oznaczonej jako klasa Shang. Rozmiar przepustu do wnętrza
domniemanego podziemnego systemu oszacowano na około 16 metrów szerokości.
Czytaj też: Zobrazowania satelitarne ukazują efekt irańskiego ataku na bazę Al-Asad
Okręt podwodny klasy Shang to nadal jedna z nowszych chińskich konstrukcji tego rodzaju,
utrzymywana w służbie od początków XXI wieku. Mimo to, wskazane jednostki pływające są obecnie
klasyﬁkowane przez amerykańskich specjalistów jako „wyraźnie głośniejsze” niż zmodernizowane
okręty podwodne US Navy klasy Los Angeles czy Virginia. Okręty klasy Shang mają jednak na
podorędziu wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych YJ-18, przez co mogą stanowić poważne
zagrożenie dla sił morskich USA. Uważa się, że Chiny posiadają w tej chwili sześć takich okrętów
podwodnych, z których część na pewno stacjonuje w bazie Yulin.

Hainan Island Is the location of a major naval base – much of it concealed in a bunker built
deep under a mountain peninsula.
What was captured appears to be two tugboats manoeuvring a nuclear-powered attack
submarine out of a camouﬂaged tunnel. pic.twitter.com/BLZjjwTlhq
— Indo-Paciﬁc News (@IndoPac_Info) August 27, 2020

A Chinese Type 093 nuclear-powered attack submarine entering a tunnel to an
underground berth on Yulin Naval Base, on Hainan Island, South China Sea. There are 3
variants of the Type 093 that can be armed with torpedoes and cruise missiles.
#SouthChinaSea @INDOPACOM pic.twitter.com/BJX64R3d57
— DB (@DonaldRBramer) August 21, 2020
Pierwsze internetowe prezentacje wspomnianych zdjęć satelitarnych, sugerujących obecność na
Hajnan tajnego systemu podziemnych kanałów, wiązane są z aktywnością serwisu Radio Free Asia. W
dalszej kolejności rozszerzone doniesienie na ten temat przedstawiła także amerykańska stacja CNN.
Czytaj też: Nuklearne ożywienie w Korei Północnej. Raport z podglądu orbitalnego
Jak podkreślają amerykańscy komentatorzy, cytowani m.in. przez serwis Business Insider, zaletą
podziemnego cumowania jest to, że uniemożliwia systemom teledetekcji, takim jak satelity wywiadu
wizualnego lub elektronicznego, śledzenie rozmieszczenia okrętów podwodnych w celu rozpoznania
ich gotowości operacyjnej i bieżącego statusu. „Tego rodzaju wskazówki są ważne dla zbierania
informacji wywiadowczych przez USA i sojuszników o działaniach wrogich okrętów podwodnych,
ponieważ mogą być one trudne do odnalezienia, gdy już wyjdą w morze i zanurzą się” - przyznał
Bryan Clark, były oﬁcer US Navy i ekspert ds. obronności działający obecnie w ośrodku Hudson
Institute. Dodał, że położenie bazy Yulin na południowym krańcu Hajnan umożliwia okrętom ChRL
dostęp do głębszych wód szybciej niż pozwalają na to inne bazy.

Yulin Naval Base, Hainan, #China is home to a large underground facility with covered
tram from magazine to loading areas pic.twitter.com/cIv9MPC0cy
— Sentinel (@StratSentinel) February 18, 2017
Jednocześnie, ze względu na wysunięty charakter bazy morskiej Yulin, jednostki nawodne i podwodne
są też bardziej narażone na ataki w odkrytym doku. Stąd, ukrywanie ich w podziemnych przystaniach
zapewnia pewien stopień ochrony przed zmasowanym atakiem.
W najnowszej ocenie Departamentu Obrony siły militarnej Chin stwierdza się, że „modernizacja
chińskich okrętów podwodnych pozostaje priorytetem dla Marynarki Wojennej Chińskiej Armii LudowoWyzwoleńczej”. Pentagon spodziewa się, że liczba okrętów podwodnych będzie nadal rosła, a chińscy
obserwatorzy twierdzą, że jednostki te stają się coraz bardziej efektywne w działaniu, co czyni je
rosnącym zagrożeniem dla rywali.
Czytaj też: Satelitarny podgląd "epicentrum" koronawirusa. Zaskakujący efekt kwarantanny

