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A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy 

térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a források nem teljeskörű  

megbízhatósága miatt nem ábrázoltuk az eseményeket az egyébként lehetséges geometriai 

részletességgel. Ugyanígy az események időpontjainak közlése néha ellentmondó volt a 

különböző médiák jelentései alapján, így az időrend nem folyamatos, kisebb (néhány napi) 

ugrások vannak, és az ábrák így is bizonyos adatintegrációval készültek. Mindenesetre a 

méretarány, a jelkulcs egységes. Az orosz „szeparatisták” műveleteinek jele piros, az ukrán 

kormányerőké kék. Az előbbiek által biztosan uralt területek narancssárgák. A rövid térkép-

magyarázó szövegekben pirosak és kékek. 

 

Az első térkép (1. ábra) azt az időpontot ábrázolja, amikor a katonai műveleteket a sajtó 

közlései alapján már egyértelműen pozícionálni lehetett. Ebben az időszakaszban történik 

Szlovjanszk és Kromatorszk körbezárása és a kék fegyveres erők felvonulása a keleti részek 

irányába. A két város elleni támadás természetesen földrajzilag és katonailag indokolt volt. 

 

 
 

 

 

 

 



A meglehetősen lassú első szakaszban májusra jutottak el a kék csapatok a módszeres 

ostromig, a két város teljes körülzárásával. Közben északon újabb front nyílik, Luganszk 

megtámadásával (2. ábra). 

 

 
 

A 3. ábra azt a helyzetet ábrázolja, amikor Szlovjanszk elfoglalása után a kék csapatok 

megközelítik Donyecket, és Kromatorszk ostroma is a végéhez közeledik. 

 

 
 



Röviddel ezután (4. ábra) megindul Donyeck ostroma is. Északon a kékek elfoglalják a 

luganszki repülőteret, ezzel megkezdődik a város körülzárása. A Szlovjanszktól 

átcsoportosított erők megtámadják Gorlovkát, a donyecki védelem kulcspontját. A pirosak 

támadást indítanak a kék főerők és a határvédelem szétválasztására. 

 

 
 

Az 5. ábra egy hét múlva mutatja a helyzetet. Heves harcok Gorlovka környékén, a donyecki 

repülőtérhez kék csapatok érkeznek. Azonban a pirosaknak sikerül elvágni a határt védő 

csapatok visszavonulási útját (ez fontos lesz). Kék erők érkeznek felszabadításukra. 

 

 
 



A kék csapatok heves támadásba kezdenek, hogy elvágják egymástól a luganszki és donyecki 

piros erőket. Luganszknál heves harcok folynak a bekerítés érdekében (6. ábra). 

 

 
 

Nem sikerül végleg szétszakítani a pirosak védelmi rendszerét. A határ mellett megállítják a 

kékek felmentési kísérleteit (7. ábra). A kékek lassan minden használható erőt és a fő 

tartalékot a donyecki vonalra összpontosítanak. 

 

 
 

 

 



A 8. ábrán láthatjuk, hogy a gorlovkai front megmerevedik, a luganszki repülőteret elfoglaló 

kékek teret nyernek.  A határ mellett elhelyezkedő kék csapatokat lerohanják, részekre 

szabdalják. Az Anvrosivkánál gyülekező kék főerők heves támadásokat intéznek északi és 

keleti irányban Gorlovka felé és a bekerítettek felmentésére. 

 

 
 

Ez egy fontos térkép (9. ábra). Észak felől Donyecknél a kékek lassan teret nyernek, és 

folytatódik a déli támadás is jelentős páncélos erőkkel. A pirosak visszavonulnak (ez is 

fontos), mire a támadás kiterjed az északi irányra is, a kékek itt is területeket foglalnak el. 

Megindul a Donyeck elleni támadás délről is. 

 

 
 



A 10. ábrán létható, hogy a front északon megáll, délen viszont egy váratlan támadással 

megkezdődik az Anvirosivka körzetéből támadó kék erők bekerítése egy déli irányú 

támadással. A „pangó” luhanszki körzet határánál Sztahanov településtől megindul a lassú 

piros előnyomulás északi irányban. 

 

 
 

Augusztus 22-ikére befejeződik a déli jelentős kék összpontosítás bekerítése (11. ábra), ezzel 

részben szabaddá válik a tengerpart felé az út. Luganszknál megindul a repülőtértől nyugati 

irányba egy erős kék támadás a város bekerítésére. 

 

 
 

 



Röviddel ezután Gorlovka térségéből déli irányba kék támadás indul a körbezárt erők 

felmentésére, akik szintén kitörési kísérleteket hajtanak végre (12. ábra). A pirosak viszonylag 

kis erőkkel elkezdik a déli irányú előrenyomulást.  

 

 
 

Augusztus 25-e körül erősödnek a luganszi összecsapások, a kékek további sikereket érnek el 

(13. ábra), ugyanakkor sikertelenek a déli fronton kialakult nagy katlanból való kitörési 

kísérletek. Közben Olenyivka település térségéből újabb piros támadás indul déli irányban. 

Piros csapatok elérik a tengert Novoazovszk településnél. 

 

 
 

 



A 14. ábrán látható, hogy a Sztarobescseve térségében állomásozó kék csapatokat is 

körülkerítik a pirosak. Most már a déli fronton nem tartózkodik igazán ütőképes kék erő. 

Luganszknál a kékek tovább szélesítik az elfoglalt területeket.  

 

 
 

Végül a 15. ábra szerint augusztus 29-én megindul a („megerősített”) piros támadás Mariupol 

ellen, mivel a kikötő elfoglalásával részben megszűnik a kékek lehetséges tengeri utánpótlása, 

részben a pirosaké megerősödhet. 

 

 
 


