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upã secole în care s-au aflat sub dominaøie
germanã, rusã, polonezã, suedezã ši da-
nezã cele trei øãri baltice, Lituania, Letonia

ši Estonia ši-au câštigat pentru prima datã inde-
pendenøa în anul 1918, datoritã revoluøiei din
Rusia, dar au pierdut-o foarte curând, în 1940
datoritã tratatului semnat între Hitler ši Stalin.
Noua declaraøie de independenøã a acestor trei
øãri din 1991 a marcat începutul sfâršitului pentru
URSS. Totuši abia la 31 august 1993 trupele ru-
se sau sovietice au pãrãsit definitiv spaøiul øãrilor
baltice. Cele trei state ši-au reorientat politica ex-
ternã spre organizaøii precum NATO sau UE
unde vor fi dealtfel ši acceptate pe 29 ši 1 Mai 2004.
Chiar dacã forøele armate au fost consolidate,
totuši forøele aeriene ale statelor baltice au rãmas
la un nivel rudimentar. Dintre aceste trei øãri,
doar Lituania deøine aeronave care ar putea în-
deplini misiunile de bazã din cadrul poliøiei ae-
riene cu ajutorul a patru L-39C ši douã L-392A.
Lipsa de fonduri, dar mai ales lipsa iniøiativei poli-
tice sunt principalii factori care au împiedicat
construirea unei forøe aeriene consistente.
Ašadar, în urma acceptãrii celor šapte naøiuni în
NATO Romania, Bulgaria, Slovenia, Slovacia,
Lituania, Letonia ši Estonia, consiliul Atlanticului
de Nord a luat decizia pe 17 martie 2004 de
a-ši asuma responsabilitatea pentru apãrarea
spaøiului aerian baltic cu trupe NATO. Fosta bazã
aerianã rusã din Siauliai a fost aleasã drept locaøie
pentru îndeplinirea misiunii datoritã poziøiei geo-
grafice (în mijlocul øãrilor baltice), a infrastructurii
rãmase ši datoritã influenøei minime venitã din
partea traficului aerian civil. 

Începând cu data de 1 aprilie 2004 F-urile 16
belgiene îši încep oficial misiunea de poliøie ae-
rianã în spaøiul øãrilor baltice. Pentru început pista
ši centrul operaøional au fost reparate de cãtre
specialištii belgieni ši apoi danezi pentru cã tru-
pele ruse odatã cu retragerea lor au distrus sau
demontat tot ce s-a putut. Marea Britanie, SUA
ši Norvegia au adus aici sisteme de navigaøie ši
comandã-coordonare a zborului. Între anii 2004
ši 2006 pista a fost reconstruitã, pe suprafaøa
acesteia turnându-se asfalt ši totodatã a fost con-
struit un turn de dirijare a zborului complet nou.
Toate aceste investiøii s-au fãcut cu fonduri ex-
clusiv venite din partea NATO. Trupele belgiene
au fost înlocuite de alte trupe NATO, fiecare
detašament rãmânând câte trei luni, iar dupã
anul 2006 acestã perioadã s-a extins la patru
luni. Detašamentul român l-a substituit pe cel

francez, care a fost prezent aici cu escadrila de
vânãtoare 01.012 Camprai dotatã cu aeronave
Mirage 2000C ši care ši-au desfãšurat misiunea
de poliøie aerianã în perioada aprilie - iulie 2007.
Dupã doar trei luni, românii au predat štafeta
detašamentului portughez care va rãmâne aici
pânã la sfâršitul anului. Acestã ultimã misiune
(portughezã) este atât de scurtã pentru cã la
sfâršitul anului 2007 expirã actualul tratat privind
poliøia aerianã în spaøiul baltic.
Începând cu 1 ianuarie 2008, când un alt deta-
šament american îši va îndeplini misiunea la Siau-
liai, un nou tratat va fi încheiat, iar printre princi-
palele prevederi s-a stabilit cã începând cu data
respectivã øãrile baltice vor fi cele care vor supor-
ta cheltuielile pentru misiunile de poliøie aerianã.
Pânã acum fiecare øarã îši plãtea propria misiune.

Începând cu data de 1 august la baza ae-
rianã Zokniai de lângã Siauliai (Litua-
nia), trupe aparøinând Forøelor Aeriene
Române au desfãšurat prima misiune de
luptã în afara graniøelor øãrii de dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial. Patru aero-
nave de luptã MiG-21 LanceR au asigu-
rat securitatea spaøiului aerian baltic pe
o perioadã de trei luni.

ØÃRILE BALTICE SUB

PROTECØIA ARIPILOR DELTA
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Se aude sunetul alarmei. Tehnicienii ies în
grabã din clãdiri. Intrã toøi întrun microbus
care îi transportã la Mig-urile aflate lângã
pistã, în stare de ašteptare. Întrun al doilea
microbus piloøii vin imediat în spatele acestora.
Odatã ajunši la aeronave militarii pregãtesc
imediat avioanele pentru decolare. Motoarele
încep sã porneascã, avionica se alinieazã la
rândul sãu. Dupã doar câteva minute luminile
anti-coliziune încep sã pâlpâie indicând faptul
cã avioanele pot decola. Lancer-ele 6499 ši
6105 dotate cu rachete aer-aer pãrãsesc primele
adãposturile, se alinieazã unul lângã celãlalt
pe pistã ši apoi decoleazã împreunã pãstrând
o micã distanøã între ele. Cele douã aeronave
sunt urmate la micã distanøã de aeronava
6518 care este neînarmatã ši care este pilotatã
de cãtre Cpt. C-dor. Laurenøiu Chiriøã, coman-
dantul detašamentului din România, el având
totodatã ši rolul de “øintã” în cadrul exerciøiu-
lui ordonat de QRA. În mod cert acestã misiune
are statutul de Tango Scramble (misiune de
antrenament). De când românii au preluat mi-
siunea nu s-a primit niciun Alpha Scramble
(misiune realã de luptã). 
Cele douã aeronave dotate cu rachete aer-aer tip
Matra Magic 2 pe pilonii interiori ši cu douã
rezervoare având capacitatea de 490 l, în
partea exterioarã a planurilor au aproximativ
o orã pentru a-ši îndeplini misiunea. La
întoarcere cele trei aeronave au trecut la verti-
cala aerodromului, de douã ori, dupã care au
aterizat. Un aspect de-a dreptul suprinzãtor
pentru cineva care este deja familiarizat cu po-
sibilitãøile de manevrare a avionului MiG-21
LanceR a fost manevra executatã de Cpt. Cdor
Laurenøiu Chiriøã care trece pur ši simplu la o

distanøã extrem de micã pe deasupra pistei. La
o altitudine atât de joasã ši cu un unghi de
atac foarte mare, el piloteazã aeronava cu o vi-
tezã egalã celei cu care se vine la aterizare.
Dupã ce mai executã un tur de pistã vine ši el
la aterizare. Odatã aterizat comandantul expli-
cã caracteristicile tehnice ale aeronavei care îi
permit o asemenea manevrabilitate. Deši moto-
rul sau structura de bazã au rãmas nemodifi-
cate dupã modernizare, MiG-ul 21 LanceR C,
oferã o serie întreagã de posibilitãøi de mane-
vrare, mult mai avantajoase decât modelul de
bazã. Datoritã avionicii mult avansate, pilotul
este în permanenøã informat asupra parame-
trilor de zbor, nemafiind necesar sã consulte
personal instrumentele clasice din interiorul
carlingii. Atât display-ul de aliniere cât ši casca
folositã la zbor permit vizualizarea tuturor in-
formaøiilor importante pentru zbor, fãrã a privi
în cabinã. Pilotul are posibilitatea de a-ši pre-
selecta parametrii care vor fi afišaøi. Pe lângã
acest fapt limitele de alarmare sunt programate
ši calculate de cãtre avionicã prin soft-ul exis-
tent, astfel cã în timpul zborului pilotul îši va
putea concentra toatã atenøia asupra activitã-
øilor sale de pilotaj. 
Cpt. Cdor Lian Somešan, inginerul šef al misi-
unii oferã alte informaøii mai detaliate legate
de aeronava Mig 21 LanceR, informaøii care
sunt coroborate ši cu detalii furnizate de tehnici.
Excelenta funcøionare a avionicii ši a arma-
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Cea de-a opta ediøie a Salonului internaøional de aviaøie ši spaøiu de la
Moscova, MAKS 2007, s-a desfãšurat între 21 ši 26 august 2007 la sediul
Institutului de încercãri în zbor Gromov de pe aerodromul Jukovski din
apropiere de Moscova.
O mare parte a exponatelor din cadrul salonului au fost prezentate, ca
de obicei, de firme din Federaøia Rusã ši au inclus ši o serie de noutãøi.
RSK MiG a prezentat pentru prima oarã în public în Rusia demonstratorul
MiG-35, care a evoluat în zbor. În cadrul expoziøiei a fost prezentatã
ši macheta unei versiuni revizuite a MiG-35 care include derive cu su-
prafaøã mãritã ši o grindã de coadã între gondolele motoarelor, similarã
celei de pe avioanele din seria Su-27, precum ši 5 puncte de acrošaj pe
fiecare semiplan. Noul model ar urma sã efectueze primul zbor la sfâr-
šitul anului 2008 sau începutul anului 2009. 
MiG-35 participã în competiøia pentru avionul multirol destinat aviaøiei
indiene MMRCA, pentru care partea indianã a emis cereri de ofertã în
data de 28 august cãtre 6 firme, inclusiv RSK MiG.
Deasemeni prezentate pentru prima oarã în public au fost avioanele de
preserie ale variantei navalizate a MiG-29 destinate marinei indiene ši
anume MiG-29K cu simplã comandã, respectiv MiG-29KUB cu dublã co-
mandã. Ambele aparate erau vopsite în albastru ši purtau logo-ul RSK MiG.
Anterior, numai MiG-29KUB fusese prezentat doar presei ruse ši indiene
la începutul anului.

Avionul monoloc înmatriculat 941 a efectuat demonstraøii de zbor ce
au inclus manevre spoecifice avioanelor ambarcate, simulãri de apuntare
cu cârligul de acrošare scos, rulaje cu viraje cu razã scurtã, plieri ale
aripilor, în timp ce avionul biloc înmatriculat 947 a fost prezentat static.
Noutatea absolutã ši surpriza salonului a venit tot din partea RSK MiG
sub forma mock-up-ului avionului de luptã invizibil fãrã pilot Skat,
prezentat doar unor ziarišti ruši în data de 23 august într-un hangar
al RSK MiG de pe aerodromul Jukovski. Ca ši omologii sãi occidentali
(proiectul european Neuron, sau X-45 ši X-47 din SUA), Skat se prezintã
ca o aripã zburãtoare, cu anvergura de 11,5 m, echipat cu un motor
RD-5000B cu tracøiunea de 49,42 KN cu priza de aer deasupra fuse-
lajului, cu douã locaše pentru armament în fuselaj, pentru o încãrcãturã
maximã de 2000 kg, ši care poate fi reprezentatã de douã rachete aer-
sol sau antiradiaøie sau douã bombe inteligente. Programul a fost lansat
în 2005, ši are în vedere realizarea a douã demonstratoare, unul pilotat
Skat-PD ši unul fãrã pilot Skat-D, care vor efectua întreg programul de
încercãri, inclusiv lansãrile de armament.
O altã noutate a salonului a fost prezentarea de cãtre Suhoi a primului
prototip al noului Su-35. Avionul Su -35-1 (denumit anterior Su-35BM),
cu numãrul de bord 901 a fost construit la fabrica KNAAPO din Komso-
molsk-na-Amur ši a fost prezentat doar static. Su-35-1 reprezintã o
dezvoltare a seriei de avioane Su-27/-30 ši este destinat ca sã înlocuiascã
aceste modele dupã 2010. De menøionat cã denumirea Su-35 a fost iniøial
atribuitã lui Su-27M (T-10M).

Su-35 este echipat cu douã motoare
noi Saturn 117S (AL-41F) cu tracøiune
vectorialã ši cu radiolocator cu scanare
electronicã activã NIIP Irbis-E, cabina
fiind dominatã de douã display-uri de
mari dimensiuni.
Avionul este dotat cu 12 puncte de
acrošaj pentru armament aer-aer ši
aer-sol, inclusiv rachetele NPO Maši-
nostoenia Yakhont ši BrahMos PJ-11.
(Foto: Miroslav Gyurosi)© M
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mentului permit o adaptare optimã a sistemului
la cerinøele specifice misiunii, dar o complexitate
mai mare a misiunilor va impune deasemenea
o mai mare implicare a specialištilor de sisteme.
Ideea principalã a acestui aspect devine evi-
dentã odatã cu întoarcerea avioanelor din mi-
siune: în timp ce tehnicii responsabili de struc-
tura ši motorul avionului reušesc sã termine re-
facerea capacitãøii de luptã în aproximativ o
orã dupã aterizarea aeronavelor, întorcându-se
în locurile de cazare din bazã, specialištii de sis-
teme rãmân ocupaøi ši pe mai departe în con-
tainere oferindu-le piloøilor un feedback legat de
zbor prin soft-ul existent. Din fericire pentru
tehnicii români toatã mentenanøa pentru soft-
ware-ul necesar zborului este oferitã de compa-
nia naøionalã Aerostar din Bacãu.
Pe parcursul discuøiilor cei doi ofiøeri (Cpt. Cdor.
Chiriøã ši Cpt. Cdor. Somešan) oferã mai multe
detalii legate de misiune. Cele patru Mig 21
LanceR la fel ca ši cea mai mare parte a per-
sonalului detašamentului român aparøin Bazei
71 aeriene din Câmpia Turzii. În drumul lor
spre Lituania cele patru avioane au fãcut o es-
calã pentru alimentare în Varšovia (Polonia).
Pentru a se putea încadra în cantitatea limi-
tatã de materiale ce puteau fi îmbarcate (pentru
transportul întregului echipament doar un sin-
gur avion C-130 a fost disponibil), dar în ace-
laši timp pentru a avea ši toate materialele ne-
cesare la dispoziøie, acestea au fost sortate de
tehnicieni, foarte strict, în functie de MTBF-ul
sistemelor de pe aeronavã. Detašamentul este
format dintrun total de 67 oameni dintre care
nouã sunt piloøi, 64 dintre ei îši desfãšoarã ac-
tivitatea la Siauliai, ceilaløi trei aflându-se la
centrul aerian operaøional din Karmelava, pen-
tru a asigura o colaborare optimã cu autoritã-
øile locale. Spre deosebire de celelalte detašamen-

te, personalul din România dislocat la Siauliuai
va ramâne pentru întreaga perioadã acelaši,
neexistând schimbãri între membrii ei.
Muløumit fiind de activitatea depusã de oame-
nii din subordine Cpt. Cdor Chiriøã precizeazã
cã LancerR- ele românešti au decolat în prima
misiune imediat ce aeronavele Mirage au plecat
spre Franøa, neexistând nicio pauzã în asigu-
rarea protecøiei populaøiei locale, dealtfel încre-
derea acesteia în capacitãøile aeronavelor din
România crescând. Având în vedere crešterea
lentã a prezenøei forøelor aeriene ruse în spaøiul
aerian al Pacificului ši al Atlanticului, rušii
fiind solicitaøi aici în diferite operaøiuni, co-
mandantul Chiriøã susøine cã detašamentul
român nu a venit aici sã poarte un rãzboi real,
ci mai degrabã pentru a îndeplini misiuni
umanitare ši de suveranitate a spaøiului aeri-
an. Doar trei din cele 30 de alarmãri de luptã
s-au dovedit a fi intruziuni ale avioanelor ruse
în spaøiul baltic.
Cpt. Cdor. Chiriøã menøioneazã cã misiunile de
transport sunt întotdeauna dirijate de la turnul
de control din baza de la Siauliai. Acest aspect
nu este însã impus de limitele spaøiului aerian
baltic. În fapt timpul maxim în care aeronava
poate sta în zbor permite executarea unei vaste
arii de exerciøii de antrenament, sub diferite
scenarii. Întotdeauna perechea de piloøi aflatã
în zbor îši dorešte sã primeascã de la sol un ma-
xim de informaøii legate de coordonare, dirijare
ši siguraøã în zbor.
Piloøii ši tehnicii au 15 minute timp de alar-
mare, în care dupã ce pãrãsesc spaøiile de cazare
trebuie sã asigure decolarea aeronavelor de pe
pistã. Dacã ne gândim la cele 4-5 minute nece-
sare aeronavei pentru decolare ši facem o intros-
pecøie spre Pactul de la Varšovia, înøelegem cã
acest interval este destul de lung. Atunci când

a fost întrebat despre acest fapt, comandatul de-
tašamentului a afirmat cã în conformitate cu
ameninøãrile actuale acest interval este suficient
pentru a se conforma acestora. În ziua de astãzi
un atac surprizã este imposibil pentru cã rada-
rele de supraveghere ultramoderne vor identifica
mereu orice violare a spaøiului aerian. Pe lângã
acest fapt, toate turnurile de control ale trafi-
cului aerian comunicã permanent între ele ast-
fel cã am fi informaøi imediat despre orice situa-
øie criticã. 

Mass-Media localã a arãtat un interes deosebit
faøã de detašamentul din România, spre deose-
bire de misiunile de dinaintea acestuia, acest in-
teres fiind argumentat ši de faptul cã pentru a
doua oarã dupã ce Mig-urile 29 poloneze au fost
aici, o nouã serie de aeronave fabricate în Rusia
îši desfãšoarã misiuni la Siauliai, dupã retragerea
sovieticã. Este posibil ca reporterii sã nu fi cons-
tatat faptul cã nivelul de profesionalism atins de
militarii români este egal sau poate chiar mai ri-
dicat decât cel al celorlaløi colegi din NATO.
Atunci când România îši va trimite un nou deta-
šament (peste 3-4 ani) la Siauliai în mod cert mi-
siunea va fi îndeplinitã cu o nouã aeronavã de
luptã. Totuši, competenøa ši genialitatea pe care
românii o au în privinøa pilotãrii sau a întreøinerii
aeronavelor nu se va schimba. Sigur!

Holger Muler/ Štefan Buttner

Autorii articolului doresc sã muløumeascã Cpt.-ului Cdor Chiriøã
Laurenøiu, Lilianei Tãnase, Cpt. Cdor. Somešan Lian ši Lt. Cdor.
Gelu Miron, 1st lt. Agne Balciauskyte, 2st lt. Ieva Kuzminaite ši

tuturor celorlaløi membri ai detašamentului român sau lituanian
care au fãcut posibilã aceastã vizitã.
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OO
biectivul misiunii de poliøie aerianã este
acela de a menøine integritatea spaøiului
aerian baltic, el fãcând parte din spaøiul

aerian NATO. Acesta este motivul pentru care în
permanenøã patru sau šase aeronave sunt deta-
šate de cãtre forøele aeriene NATO în misiune la
baza din Siauliai. Aeronavele sunt înarmate ši ali-
mentate permanent, aflându-se întro zonã secu-
rizatã, în imediata apropiere a pistei ši se aflã me-
reu în stare de decolare în cel mai scurt interval. 
Dacã vreo aeronavã violeazã spaøiul aerian baltic
ši nu poate fi identificatã sau piloøii nu rãspund
la comezile de interceptare emise de turnurile
de dirijare aerianã NATO din punctele apropiate
ei, atunci centrul operaøional aerian (CAOC) din
Kalkar (Germania) ši care face parte din Forøele
Aeriene Aliate Nord Europene (AIRNORTH)
va ordona QRA-ului misiune Alpha Scramble
(misiune realã de luptã). Dupã decolare piloøii
sunt dirijaøi de cãtre controlorii de trafic aerian
de la sol, care le oferã în permanenøã informaøii
legate de direcøia, viteza ši altitudinea aeronavei
ce urmeazã sã fie interceptatã. Pentru a asigura
o coordonare optimã 3 membrii din cadrul de-
tašamentului, aflat în misiune la Siauliai, sunt tri-
miši la centrul operaøional aerian din Kaunas. 
În limitele spaøiului aerian baltic avioanele de
luptã pot ajunge în orice punct în misiunile lor
de supraveghere a zonei. Odatã øinta descope-
ritã piloøii încearcã sã o identifice vizual ši de ase-
menea încearcã sã intre în contact cu acesta
prin radio. În tot acest timp o a doua aeronavã
se aflã în zonã în caz de nevoie, pentru inter-
venøii de urgenøã. Orice acøiune împotriva aero-
navelor civile este interzisã. 
Mai trebuie adãugat cã nu orice alamare Alpha
Scramble venitã din QRA se datoreazã unei vio-
lãri a spaøiului aerian baltic. Este posibil ca în cazul
unor urgenøe cauzate de disfuncøionalitãøi ale
sistemelor de navigaøie sau a celor radio, QRA-
ul poate intervenii sã ofere sprijin sau ajutor. 

Baza aerianã Zokniai

Baza aerianã Zokniai a fost înfiinøatã între cele
douã rãzboaie mondiale. Încã din anul 1928 avi-
oane germane, italiene, engleze sau aparøinând
forøelor aeriene lituaniene au fost hangarate aici.
Dupã ce armata rošie a ocupat teritoriul, avioa-
nele de luptã I-153 ši I-16 Polikarpov ši avioanele
de bombardament Tupolev SB ši TB- 3 au fost
dislocate aici. 
În urma atacurilor aeriene germane asupra trupe-
lor ruse din data de 22 iunie 1944, trupe venite
din Germania, de la baza aerianã Schaulen, la
Siauliai au fost aduse unitãøi Luftwaffle. Porøiuni con-
struite în mod evident de trupele germane încã mai
pot fi vãzute în partea de vest a bazei aeriene.
Situatã în partea rusã a Republicii Socialiste Litu-
ania, aproape de graniøa vesticã a Rusiei, baza ae-
rianã a fost transformatã întro mare bazã de trans-
port în anii 1950. La sfâršitul anilor ‘50 baza a fost
redimensionatã fiind consideratã o bazã specialã
pentru cã pista avea o lungime de 3500 m ši o
lãøime de 60 m având posibilitatea de a gãzdui
operaøiuni executate cu ajutorul aeronavei Mya-
sishtshev M-4-II (Bison-A ). La ora respectivã
baza era consideratã un regiment aviatic de
transport, ce avea în dotare AN-uri 12 precum
ši aeronave grele pentru alimentare care deser-
veau aeronava tanc menøionatã anterior. Aceastã
escadrilã era vârful de lance al unei flote de avi-
aøie de realimentare care pe termen lung urma
sã deserveascã ši TU-95 KD (Bear B). În anul
1965 comandantul suprem al forøelor aeriene a
ordonat ca o nouã unitate exclusiv de aviaøie sã
fie înfiinøatã la Siauliai. Astfel începând cu data res-
pectivã TU-124 aparøinând escadrilei indepen-
dente 67 putea fi întâlnitã ši în spaøiul aerian baltic. 
La sfâršitul anilor ‘60 aerobaza a primit o nouã mi-
siune. Aeronava tanc Myasishtshev a fost înlo-
cuitã cu aeronava ECM ši totodatã escadrila de
aviaøie-vânãtoare 179 a fost transformatã în regi-
mentul de luptã electronicã independent 117. În

acelaši timp baza din Siauliai a devenit aerodro-
mul de bazã pentru avioanele de luptã Mig 21,
Mig 23 care fãceau parte din regimentul de apã-
rare 53 din cadrul forøelor armate aeriene 15.
În aceastã perioadã au fost construite adãposturi
pentru aeronave foarte puternice, ele având o
lãøime de 11 m. Baza de rezervã 256 ce se
ocupã cu revizii pentru aeronave (256 ARS) asi-
gura mentenanøa pentru SU- 24 ši AN- 12. 
Începând cu anii 1983 escadrila 67 ce avea în
compunerea sa avioane TU-126 începe treptat
sã înlocuiascã aceste aeronave cu noile Beriev
A-50 Mainstoys, iar la sfâršitul anului regimentul
aviatic 53 înlouiešte vechile Mig 23 cu noile Mig-
uri 29. Alte adãposturi cu o lãøime de 16 m au
fost deasemenea construite în acestã perioadã.
Anii 1989 în principiu, au adus cu sine multe
modificãri. Mig-urile 29 împreunã cu personalul
auxiliar au fost redislocaøi în Germania, iar regi-
mentul cu avioane de vânãtoare se modificã în
regimentul 53 cu avioane de bombardament tip
Mig-27 aduse din Cehoslovacia. Gãzduind mai
mult de 100 Mig-uri, Antonov ši Ilushin, în 1990
Siauliai avea cea mai mare bazã aerianã din în-
treg spaøiul baltic. În anul 1992 regimentul aviatic
117 s-a redislocat la Orenburg. Acest regiment
ši-a transportat aeronavele la depozitul din
Lieptsk unde au fost mai apoi casate. Aeronava
A-50 AWACS a fost adusã ši încã executã misiuni
de zbor pentru forøele aeriene ruse. Dupã
retragerea trupelor rošii, în iunie 1993, forøele
aeriene lituaniene s-au mutat de la baza aerianã
supraaglomeratã din Barzsiai la noua bazã aerianã
din Siauliai, prima din øarã cu dotãri moderne.
Deši iniøial a fost destinatã pentru operaøiuni
comune militare-civile, dupã ce sponsorul care a
sprijinit financiar modernizarea bazei a dat fali-
ment, întreaga zonã a intrat sub autoritate militarã
astfel cã la baza aerianã Zokniai activitãøile civile sunt
limitate la câteva zboruri de transport care datoritã
dimensiunilor pistei pot fi executate chiar ši cu
avioane mari precum Boeing 747 sau AN-124.
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Poliøia aerianã în

spaøiul baltic

Perioada 
Numele statului

membru NATO 
Tipul aeronavei Unitatea

Aprilie 2004 - Iunie 2004 Belgia F - 16AM
Escadrila tacticã 10 din Kleine - Brogel

349 ste smaldeel / Escadrila tacticã 2 din
Florennes 350ste smaldeel

Iulie 2004 - Octombrie 2004 Danemarca F - 16AM

Octombrie 2004 - Ianuarie 2005 Marea Brtiania Tornado F.3 
Leuchars RAF din Scotia ši Leeming RAF

de pe coasta de est a Angliei

Ianuarie 2005 - Martie 2005 Norvegia F - 16AM 

Aprilie 2005 - Iunie 2005 Olanda F - 16AM Leeuwarden vliegbasis

Iulie 2005 - Septembrie 2005 Germania F - 4 Phantom JG 71 “Ritchofen” Wittmund

Octombrie 2005 - Decembrie 2005 S.U.A. F - 16C
Escadrila 23 de avioane de luptã de la

baza aerianã Spangdahlem 

Ianuarie 2006- Martie 2006 Polonia Mig - 29 Baza 23 Lotniczej Minsk Mazowieki

Aprilie 2006- Iulie 2006 Turcia F - 16C Baza aerianã Bandirma

August 2006- Noiembrie 2006 Spania Mirage - F 1M 
Escadila de avioane de luptã de la baza
aerianã din Albacete - Llanos Albacete

Decembrie2006- Martie2007 Belgia F - 16AM 
Escadrila tacticã 2 din Florennes 

Escadrila tacticã 10 din Kleine - Brogel

Aprilie 2007 - Iulie 2007 Franøa Mirage 2000C Escadrila de vânãtoare EC12

August 2007 - Noiembrie 2007 România Mig - 21 LanceR C Baza 71 aerianã Câmpia Turzii

Noiembrie 2007 - Decembrie 2007 Portugalia F - 16AM 

Ianuarie 2008 S.U.A. ?
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