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WYPADEK F-35 PODCZAS NOCNEGO LOTU
Amerykański samolot 5. generacji F-35A Lightning II rozbił się podczas nocnego lądowania w
bazie lotniczej Eglin na Florydzie. Niespełna tydzień temu w pobliżu tej samej bazy na ziemię
runął samolot F-22A Raptor. W obu przypadkach piloci zdążyli się katapultować.
Jak podały służby prasowe Eglin AFB, wypadek myśliwca F-35A należącego do 58. Eskadry
Myśliwskiej US Air Force miał miejsce 19 maja 2020 o godzinie 21:30 czasu lokalnego. Samolot uległ
wypadkowi podczas lądowania po nocnym locie treningowym. Pilot zdoła się katapultować i został
przewieziony do 96th Medical Group Hospital w bazie Eglin. Jego zdrowiu nic nie zagraża, ale personalia
tego oﬁcera nie zostały podane do publicznej wiadomości. Jak informują służby prasowe, w zdarzeniu nie
było żadnych zniszczeń, poza uszkodzeniem samej maszyny. Okoliczności i przyczyny zdarzenia są obecnie
badane.

NEWS RELEASE: An F-35A Lightning II assigned to the 58th Fighter Sq crashed upon
landing around 9:30 p.m. today @TeamEglin. The pilot successfully ejected and was
transported to the 96th Medical Group for evaluation and monitoring. The pilot is in stable
condition. Cont.
— Eglin Air Force Base (@TeamEglin) May 20, 2020
Na obecną chwilę brak jest informacji o stanie F-35A który uległ wypadkowi. Jeśli maszyna została
zniszczona, to będzie to trzeci w historii F-35 spisany na straty w wyniku wypadku. Pierwszy był F-35B
należący do US Marines, który rozbił się w wyniku awarii układu paliwowego 28 września 2018 roku. Pilot
zdołał się katapultować. Mniej szczęścia miał pilot japońskiego F-35A, który runął do morza 9 kwietnia
ubiegłego roku. Zwłoki pilota odnaleziono dopiero po dwóch miesiącach poszukiwań.

Czytaj też: Izrael redukuje F-16, aby przyjąć F-35
Warto też wspomnieć, że zaledwie kilka dni przed wypadkiem F-35 w rejonie bazy Eglin rozbił się F-22A
Raptor, drugi z amerykańskich myśliwców 5. generacji. Pilot zdołał się katapultować, natomiast maszyna
uderzyła w ziemię około 20 km od lotniska. Obecnie Baza Lotnicza Eglin to miejsce bardzo „tłoczne”, w
którym znajduje się zarówno główna baza szkoleniowa w programie F-35 jak też przebazowane ze
zniszczonej przez huragan bazy Tyndall myśliwce F-22. Nie należy też zapominać iż znajduje się tutaj
główny ośrodek badań uzbrojenia US Air Force ze względu na pobliski poligon lotniczy.

