Nowy wrak – Bombowiec JUNKERS

Ju-87 R2 w pobliżu Jezer
13 września 2014r w Chorwacji w okolicy
wyspy Żirje (blisko naszej bazy nurkowej)
odkryto na dnie morza wrak niemieckiego
bombowca nurkującego z okresu II wojny
światowej - Junkers Ju-87 R2 (szczupak).
Samolot zachował się w dobrym stanie,
leżąc na głębokości 28 m od ponad 70 lat!!!

Ju 87 był jednosilnikowym dolnopłatem wykonanym całkowicie z metalu (duraluminium).
Miał stałe podwozie a załogę stanowiły 2 osoby (pilot i tylny strzelec). Budowa modułowa
pozwalała na przewożenie samolotu ciężarówkami lub koleją oraz na szybką wymianę części
bezpośrednio na polu walki. Oryginalna konstrukcja skrzydeł "złamanych" na kształt litery "W" była
pomysłem Junkersa - ten specyficzny profil dawał dużą siłę nośną, pozwalał na start i lądowanie na
bardzo krótkim odcinku oraz zwiększał pole widzenia pilota. Procedura lotu nurkującego pozwalała
na w miarę precyzyjny zrzut bomb a dopracowany mechanizm wyprowadzał maszynę z lotu
nurkującego i pozwalał na płynne odzyskanie sterowności. Drugą cechą charakterystyczną Ju 87
były montowane w początkowym okresie wojny syreny akustyczne (tzw. „trąby jerychońskie”),
uruchamiane podczas wprowadzania samolotu w lot nurkowy. Dźwięk syren wywoływał panikę na
ziemi. Oprócz tego do bomb podczepianych do samolotu montowano kartonowe rurki, które
wywoływały narastający w trakcie spadania świst. Samolot był w tamtych czasach bardzo
nowoczesny, miał jednak też szereg wad – był słabo opancerzony, mało zwrotny i powolny. Ju 87
bez eskorty myśliwców stawał się łatwym celem. "Szczupak" używany był do ostatnich dni wojny i
wycofany ze służby w 1945r. Według dostępnych danych historycznych, najbardziej
prawdopodobna wersja zakłada, że jest to jeden z trzech bombowców eskadry włoskiej biorącej
udział w bombardowaniu floty jugosłowiańskiej 12 kwietnia 1941 w pobliżu Szybenika. Dwa z nich
wówczas poległy: jednego zestrzelono, drugi z powodu uszkodzeń lądował na powierzchni morza.
Ten znaleziony przy Żirje, poza brakiem silnika, jest w pełni kompletny i w bardzo dobrym stanie nawet spoczywa na kołach, jakby to było gładkie lądowanie na dnie morza. Wartość odkrycia Ju
87R-2 ma rangę światową - dotychczas odnaleziono zachowane w dobrym stanie tylko 2 sztuki znajdują się obecnie w muzeach w Chicago i Londynie.
Po "Flying Fortress" B-17 znalezionym przy Visie, jest to drugi samolot wojskowy, który został
odkryty w chorwackiej części Adriatyku. Junkers Ju 87 R-2 został uznany za koncesjonowany wrak, i
tylko nieliczni posiadają koncesję na nurkowania na wraku.
Samolot leży na głębokości 28 metrów i jest dostępny w zakresie nurkowań rekreacyjnych.
ZAPRASZAMY!
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