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Insula serpilor poate deveni decisiva pentru
viitorul intregului razboi din Ucraina
Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si
strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova,
care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din
Marea Neagra, scrie Digi24.ro.
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in lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze pe Insula Serpilor sisteme antiaeriene cu
raza lunga, dar si rachete de croaziera, vor putea controla intreaga regiune de nord-vest a Marii
Negre si sudul Ucrainei,se arata intr-o analiza BBC.
Insula Serpilor a revenit in actualitate in ultimele zile, dupa mai multeraiduri si atacuri ale
ucrainenilor asupra mai multor nave de patrulare sau care asigurau aprovizionarea trupelor ruse
aflate in zona, inclusivasupra unor obiective aflate pe insula.
„Ucraina a reusit sa loveasca cu succes sistemele antiaeriene rusesti si navele de aprovizionare,
cu ajutorul dronelor Bayraktar. Vasele rusesti de aprovizionare beneficiaza de o protectie
(antiaeriana) minima, dupa retragerea flotei ruse in Crimeea, in urma scufundarii crucisatorului
Moscova”, se arata intr-o analiza de securitate realizata de ministerul britanic al Apararii.
in acelasi timp, daca Rusia va reusi sa-si consolideze pozitia prin instalarea pe insula de sisteme
antiaeriene si baterii lansatoare de rachete de croaziera, va putea domina intreaga zona de nordvest a Marii Negre.

„Daca trupele ruse vor reusi sa obtina controlul total al Insulei Serpior si sa-si instaleze sisteme
antiaeriene cu raza lunga, vor putea controla marea, uscatul si cerul din intreaga regiune de nordvest a Marii Negre si sudul Ucrainei”, a declarat pentru BBC expertul militar Oleh Jdanov.
Insula Serpilor, vazuta din satelit, 13 martie 2022. in partea de sus a imaginii se observa o
nava militara rusa. Foto: Profimedia Images
Recent, ministerul rus al Apararii a sustinut ca trupele Moscovei au provocat pierderi grele in
randul militarilor ucraineni, in urma uneitentative de recucerire a insulei de catre fortele Kievului,
care a inclus folosirea de trupe speciale, avioane de lupta, elicoptere si drone. in schimb, oficialii
ucraineni au precizat ca s-au limitat doar la atacarea unor nave si obiective militare de pe insula
in cazul in care rusii vor continua sa controleze insula, acest lucru ar putea avea efecte
dezastruoase asupra Ucrainei, atat din punct de vedere strategic, cat si economic.
in prezent, comertul in porturile Ucrainei este blocat,dupa cum a anuntat presedintele Zelenski.
„Niciun port nu functioneaza in Odesa. Probabil ca acest lucru nu s-a intamplat niciodata in Odesa
dupa al Doilea Razboi Mondial”, a spus presedintele ucrainean.

Centrul Euro-atlantic pentru Rezilienta: Insula Serpilor, obiectiv esential pentru
Federatia Rusa
Controlul Insulei Serpilor, ar permite fortelor ruse sa-si protejeze trupele angajate pe coasta de
sud a Ucrainei. Iar controlul sudului Ucrainei ar insemna inclusiv crearea unui culoar spre
Transnistria,dupa cum a anuntat deja un general rus de top.
in plus, instalarea unui sistem antiaerian modern S-400 de catre Rusia in Insula Serpilor ar pune
in pericol nu doar portul ucrainean Odesa ci intregul flancul sudic a NATO.
Insula Serpilor este considerata a fi un obiectiv esential pentru Federatia Rusa, din punct de
vedere economic, militar, geopolitic si geostrategic,conform unei analize realizate de Centru Euroatlantic pentru Rezilienta, iar o prezenta permanenta a rusilor pe acest teritoriu va permite
Moscovei sa blocheze transporturile comerciale din zona.
Astfel, prin cucerirea Insulei serpilor, Rusia controleaza efectiv un obiectiv deosebit de important
din vecinatatea Romaniei, se arata in documentul Centrului Euro-atlantic pentru Rezilienta.
Insula Serpilor, imagine de arhiva din 2009. Foto: Profimedia Images
Practic, in acest moment Rusia poate izola economic Ucraina, prin controlul canalelor navigabile
din proximitatea Insulei Serpilor. in al doilea rand, Federatia Rusa ar obtine controlul asupra
resurselor de hidrocarburi pe care le detine Ucraina in zona.
„Relatia dintre teritoriul ocupat - Insula Serpilor - si situatia spatiului economic al exclusiv al
Romaniei s-ar putea sa capete ceva elemente de risc, pentru ca Rusia foloseste asemenea
teritorii ocupate ca pretext pentru a impune masuri, negocieri, actiuni abuzive unilaterale si asa
mai departe. Pe partea dreptului international, ea poate oferi pretexte de actiuni abuzive, pentru
a obstructiona activitatea economica in zona”, a precizat Claudiu Degeratu.
in anul 2009 Curtea Internationala de Justitie (CIJ) de la Haga a acordat Romaniei 79,34% din

platoul continental din apropierea insulei, reprezentand 9.700 de km2 (cu o adancime medie de
peste 50 de metri). Prin aceeasi decizie, Ucrainei i s-au acordat 20,26% din platoul continental,
reprezentand 2.300 de km2.
in urma deciziei favorabile de la Haga, Romania detine posesia asupra resurselor de hidrocarburi
din zona, cu o semnificatie majora pentru securitatea energetica a tarii si impact important in
planul rezilientei energetice nationale.
Acum, cu Insula Serpilor aflata sub control rusesc, nu este sigur daca Federatia Rusa va
respecta aceasta decizie (desi in 2009 hotararea CIJ a fost recunoscuta la acea vreme inclusiv
de Rusia), sau daca Moscova va impune cu de la sine putere o noua zona de exploatare a
resurselor.
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