
A LoGIszTIKA tBlI-ÁrÁsl DIvERzIFIKÁLT
xoNcBpcIóre

RUTMEuFzRD, W.k BRIME, w.L. l

A Sivatagi Pajzs és a Sivatagi Vihar hadműveletek alatt az ellátók
herkulesi erófeszítéseket tettek, hory ellássák a küzdó eróket a szüksé-
ges osztályri anyagokkal. A szerz6k beszámolnak a WI. hadtest ellátási
erőfeszítéséről, amely képessé tette a hadtestet arra, hory Németország-
ból átcsoportosuljon Dé|nyugat-Azsiába. elfoglalja a kezdeti gyülekezési
körletét, majd menetet hajtson végre Szaúd-Arábia nyugati térségébe a
földi háború és Kuwait felszabadítása előtt. Még soha nem teryezték
ilyen naryaránni alkalmi hadmúvelet ellátrását ekkora logisztikai szemé_
lyi állománnyal.

A glőzelem azé a félé, amelyek nagobb zószlóaljai vannak

Ré§ katonai kózmondás

1990. november 8-án a VII. hadtest parancsot kapott arra, hogy te-
lepüljön át Délnlugat-Ázsiába és támogassa a SivatagÍPalzs hadművele-
tet. A hadtest tervezói kezdettől fogva tisztába voltak azzal, hory a fel-
adat végrehajtása na5rmértékben függ a logisztikától. A hadtest napi el-
látásához szükséges anyag mennyiségét csak gallonok millióival és ton-
nák ezreivel lehetett kifejezni. A feladat kezdeti analízise idején az volt
a nagygond, hog5l a várható szolgáltató áellátó eróstruktúra képes lesz-e
a harctevékenységek ellátására a doktrinális logisztika alkalmazásával
vary valami másra lesz szükég.

A válasz nem sokáig váratott magára, mert a hadtestparancsnok
megiegyezte, hogy:
hadmúveletek = logisztika és a l%isztikl = hadmúvelaek A hadtest ter-
vezői ezt a túozóftát érvényesítették a tervezÁ minden mozzanatában.
A harci ellátó szolgálat (CSS) általános sémája nagnzabrású logisztikát
szükségelt a követelmények tüzetes vixgálatával. A követelmények fel-

l Me&i€|ent: a MLITARY REvIEw l 99 3.éü 3 §ámában (An8olból fo.díto{ta| szabó Ferenc).
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tárásával nem lehetett arra várni, hog5/ a hadtest mélyen behatoljon a
sivatagba. Igy tehát a koncepció adott volt á azt mindenki megértette.
A \flI. hadtest mindent a "naglobb" zászlóalj nézőpontjáról szemlélt, A
több határozottan jobb iett volna és ha szokatlan ellátási eljárásokat
szükégelnek, akkor adaptálni kell a logisztikai műveleteket.

Az elsó feladat az áttelepítá volt. A szárazöldi erő legnagyobb előre-
tolt hadtestének egy érett térségból törtónő átcsoportosítása egy óretlen
(majdnem kezdetleges) hadszíntérre jelcntős érzclmi esetnek bizonlT.rlt.

Egyetlen alkalmi hadműveleti ten- sem tartalmazta Európa elhagyását.

Majdnem mindcnnek a megismerését az alapoknál kellett kezdeni. A
szállításoknak mindenkor nagy szerepe volt a NATO-ban, de a követel-
mények mindcnkor néhány száz négzetmérföldnyi utakban és vasutak-
ban bóvelkedó térségre összpontosultak. Ezúttal a méret olyan távol§á-
gokkal növekedett, amelyeket csak a kilométcrek ezreivel lehetett mér-
ni. Az cimúlt 50 évben először történt meg, hogy a hadtest figyelmét nem
Nyugat-Európa védelmére irányították és arra kellet készülnie, hogy
megmutassa a rugalmas, fürge seregtest mivoitát.

A feladat végrehajtására a parancsnok átcsoportosítási akciócsopor-
tot (DAT) hozott létre. A csapatmozgásokban jártas személyeket vezé-
nyeltek az át ncm tel.pülő csapatoktól és katonai kóZósségektől. A DAT
féladatul kapta a VII. hadtesi Délnyugat-Ázsiába történő átcsoportosí-
tásának összehangolását. A feladat mérete nyilvánvalóvá vált, amikor
72.00L} katona megkezdte a mozgást Európán át. Osszesen 465 vonat és

3 t2 uszály szállította az anyagot a németországi, belgiumi és hollandiai
tengeri kikötőkbe. Több mint 3 millió közúti mérföldet tettek meg a 119
oszloppal, amikor a csapatok a kikötőkbe vagy berakóhelyekre menetel-
tek. 1991. januá;jának a kózepéig 38,000 nagy végterméket és 7000 kon-
ténert raktak be 109 hajóba.

Az átcsoporto§ítás megkezdése után a VII. hadtesr megkapta az előze-
tes intézkedéseket. A feladaü Az iraki védelembevaló behatolás, az öve-
zetben a Köztársasági Gárda erőinek szétverése es Kuwait határainak
helyreállítása. Az előzetes intézkedés vétele után a hadtestparancsnok
kisebb integrált tervezősejtet hozott ö§sze. Felismerve, hory az eredmé-
nyes logisztikai biztosítás naryon lényeges lesz a harc sikerére, Frederick
M.Frank altábornagy vezetó beosztású ellátó ti§zteket osztott be a 2.

hadtest ellátó p'arancsnokágtól (COSCOM) a tervezó sejtbe. December
7-én már a tervezósejt fele hadtáposokból állt.



December közepére elkészült a hadművelet koncep ciója. Az l.moz-
zanat taítalmazta a menetet a kikötőből a kezdeti harcászati $rülekezési
körletbe (TAA). A II. mozzanat leírta a menetet a TAA-kból á előretolt
gyülekezrsi körletekbe (FAA-k). A lll.mozzanat részletezte az iraki elő-
íetolt védelmekbe való behatolást. A lv.mozzanat tartalmazta az iraki
harcászati tartalékok szétverését. Az V.mozzanüt tért ki a Köztársasági
G_árda Erői Parancsnokágának (RGFC) megsemmisítésére. És végüll
W,mozzanaí Észak-Kuwait védelmét irányozia elő.

_Három_hadosztályból álló, 100 ezer főnyi erő ellátásának a megter-
vezése az USA_hadsereg, 101-10_1 jelzésú Törzsbeli Tisztek Harcrászati
Szabályzata: Szervezeti, Technikai és l-ogisztikai Adatok című kiadvány
alapján nem kis kihívrás. A VII. hadtest tervezői automatizált követel-
ménymeghatározó programokat (700-5 és 700_6 jelzesú l,ogisztikai Köz-
ponü Programok) alkalmaztak az élelmiszer, víz, üzemanyag,lószer és
egyéb anyagok kiszámításához. Ezeket a programokat sikerésen alkal_
mazták a REFORGER 90 hadgyakorlaton és más Harcászati Kiképzési
Program-gyakorlatokon. (A programokat azóta kiosztották, mint iSzá-
razföldi Eó Minisztériuma (DA) publikációit.) A követelmények és lo_
gisztikai képességek elemzése után a tervezósejt tájékoztatta Frank§-et
a komoly üzemanyag- és szállítási hiányokról.

Kritikus hiányokvoltak csapat- és teherszállítójárművekben, amikor
az egységeknek a kezdeti TAA-ba kellet menetelniük. Európában, vagy
az Eryesült A,llamok honi területén ery 250 mértföldes kirándulris ná
okoz gondot az itteni közúti, vasúti és vizi közlekedési lehetőségek mel_

lgtt. A csapatok ilyen átcsoportosításokat az évi kiképzésben, a Nemzeti
Kiképzési Központokban (NTC) történő váltásoknáiés a REFORGER-
gyakorlatokon nem es/szer hajtanak végre. De Szaúd-Arábiában min-
dent, amit előzőleg közúton, vasúton vagy uszályokon szállítottak két
egymástól meglehetősen távol lévő kétsávos úton kellett lebonyolítani.
Benzinkútból és motelekból aZ utak mentén nagyon kevés volt. A teher-
gépkocsiknak 3 nap kellett ahhoz, hogy a kiköt8 é§ a TAA közötti nag]/-
jából 8O0 km-es távolságot megtegyéli. Az üzemanyag-fo§/asztás és;z
utak állapotának (amelyeken előÁleg harckocsik mozoltak) a felül-
vixgálása utál a tervezók azt javasoltik, hogy lánctalpaslárművek ne
közlekedjenek a kezdeti TAA-ba vezető közuiakon.

_. Hadosztályonként 360 harckocsi mozgása az elsó látásra nem látszik
ijesztőnek, amíg hozzá nem számítjuk a kiegészítő felszereléseket, ame_
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lyeknek az oszlopokkal eryütt kell mozogniuk. A kezdeti számok köótt
szerepelt 20ó8 harckocsi, hídvetó jármú, műszaki jármű és M88A1 min-
tájú műhelyjármű, mindezek nehéz szállítójárműveket (HET) szükségel-
tek; 7647 M2 és M3 mintájú Bradley lövészpánélos (BFV), bulldózer,
lánctalpas tüzérségi és ellátó jármű, ame|ynek a szállítása utánfutót igé-
nyel; es 1474 db M 113 mintájú pánélozott sállító harcjármű, Vulcan
légvédelmi rendszer és M 579 mintájú vezetési pont-harcjármű, továbbá
2500 tengerlszárazföldi konténer a csapatok felszerelésének szállí-
tásához, de ezeket csak utánfutókon (S&P) mozgathatták. Mivel a hajók
késtek és hiány volt szállító eszköókben, az 1991. január 15-ére megha-
tározott kezdési határidót lehetetlen volt betartani.

A Szaúd-Arábiában tórtént település után, december 13.-án a had-
test tervezői találkoztak a Szárazföldi Gapatok USAKózponti Parancs-
nokságának (ARCENT) és ellátó parancsnokságának (SUPCOM) ter-
vezőivel, hory kiküsziiböljéka logisztikaihiányosságokat ésösszehangol-
ják a tervjóváhagyását. A 22.SUPCOM275 kiegészítő szerződéses HET-
et ígért január l-től, de nemigen tudtak segíteni az S&p hiányon. Igen
kevés volt a 155 mm-es önjáró tarackhoz szü}séges fehérzsákos lópor-
töltetből is. A logisztikai korltáozók szülrségessé tették, hogy a G2 (fel-
derítő tiszt), valamint a tűztámogatrási és logisztikai tervezők összejöjje-
nek és módosítsák az elókészító tűzterveket és a tűzelókészítés idótarta-
mát22 őrára xöh.kentsék. Még a légi támogatás mellet is 90 0OO tüzérségi
gránátra, továbbá4224 sorozatvető (MLRS) rakétára volt szükég. Ez
az acélzápor kifejezésre juttatta a parancsnok azon szándékát, hory nary
hatótávolságú tűzzel elhallgattassa az ellenséges lövegeket, hogy ne koc-
káztassa a katonák életét az iraki arwonal áttörésekor. Azonban még a
követelmény csökkentése után is a szállítási hiányok korlátozták az ellá-
tók képességét a szóban forgó lőszer szállítására.

Megvitatták és összefoglalták az alternatívákat. A lőszerek rejtett
tárolását választották, mint kedvező megoldást. Több mint 360 S&P-ra-
komány lőszer kellett a tűzelőkeszítéshez. Ennek felét a teílezett tüzéí-
ségi tűzállásokban elóre felhalmoztáka támadás elótt két nappal. Az üres
utánfutókat újramegrakták azonos, 8 hűvelykes és 155 mm-es harcijava-
dalmazásokkal (CCLek). Ezek a CCL-ek üsszamatadtak az"igényléve'
az előretolt lőszerfelvételezó helyeken. A felhalmozott lószermennf ség
2l3-arepeszhatású, 1/3-a pedig egréb rendeltetésű volt. A szórással tele-
píthető aknák családját és a Hellfire lőszereket nem hag5rtak ezeken a
felüge|et nélküli tárolóhelyeken, a ládákat sem bontották fel. A korábbi
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parancsnoki és törzsvezetési §lakorlatokon a vII. hadtest megtanulta
annak a jelentő§égét, ho§/ §/orsan megtalálja a rejtetten tárolt lőszere-
ket, valamint annak is a kockázatáq hog azokbói értékes (korlátozott
mennflségű) hányadot helytelen módon tároljon.

Az ARCENT+ervek jóváha5liása után a Vll.hadtest tovább növe-
kedett. Az l.brit (UK) páncélos hadosztály csatlakozott a hadtesthez,
ho5l növelje az eróket a főcsaprás irányában. Az ARCENT arra is felha-
talmazta a Vll.hadtestet, ho5r az 1.könnyú pánélos hadosztályt (CD)
igénybe ve5le, miután az mentesül a hadszíntér-tartalék feladatátój. Az
első ryaloghadosztállyal (ID) (Gépesített) és a támogató e§négekkel az
össziétszám elérte a 146 000 fót. A terveák áts ámították a lógisztikai
követelményeket, a menetrendet, és összefoglalták a tervet. A iervet a
fóparancsnok (CINC) és a vedelmi minisáer hagrta jóvá közvetlenül ka_
rácsony előtt.

A megnövekedett harcos erővel egÉtt a logisztikai struktúra is meg-
nagyobbodott. A végén a 2.COSCOM (szokásosan körűlbelüt 10 000 ká-
tona) 26 400 fóre duzzadt. A2.COSCOM Németor§zágból 38 szervezet-
szerú egységgel és alegységgel települt. Ezek az egységek a iogisztikai
alkalmi harccsoportok koncepciói alapján tevékenykedtek, amelyek a
terv támogatásához szükségesek. Az U hadtest 16. ellátócsoportjának a
beo§ztása nem sok zavart okozott, mert 3 éve közös állandó hadműveleti
eüárás (SOP) szerint tevékenykedtek. Ezzel szemben tartalékos kompo-
nensból cisszehozotí l7o'Zj" CSS-alegség és más tényleges szolgálati
erők hihetetlen vezetési kihívást okoztak. Nem egészen 40 nap alatt a
COSCOM állománya megkétszerezódött és továbú nóvekedett.

Nem sok idő á!lt rendelkezáre szervezésre és tájéko zódásra. Aszál-
lító ale§négeket legtöbbsziir azonnal szolgálatba áliították és csatlakoz-
tatták a sivatagba ellátmányokat és felszereléseket sállító áramlatba. Ti-
zenegl köz-epes tehergépkocsi_szízad (168O S&P nyerges vontató) é§ ti-
zenegjr üzemanya g-szállítő század (6O db 5000 gallonos tartálykocsi)
voit beprogramozva a Vll.hadtest számfua. De a} összesen 500 SaP
uíánfutóból és a 84 tartálykocsiMl álló hiány végsókig megfeszítette a
szállíltási rendszert. A befogadó nemzet (szeródésesl segitsége némi-
képp enyhítette a hiányt, de a katonák állíiották, nogy'"meg e§toau6-
val' áthidalhatták volna a hiányt. A 'Smakey és a bandita. cimű fitm kon-
voj_jclenetei jelelltéktelen §emmiségeknek tűnnének amelletr a hiheter
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len forgalom mellett, amelyet a Vll.hadtest bonyolított te a Dodge es

Sultan élnevezésű fó utánpótlási utak (MSR-ek) mentén.

Az I.mozzanatban (december 10-tól január l-ig) több mint 23 000

tonna élelmiszert és üzet szállítottak a kezdeti TAA-ba. Majdnem 5000

- a csapatok felszereléseit és karbantatási kellékeit tattalmazó - tengeri

és szárazföldi konténert halmoztak fel az Alpha logisztikai bázison. Az
összehozott lőszerkészletek meghaladták a 31 000 tonnát. Fzek a kesz,
letek naponta változtak annak mérvében, ahoglan a csapatok feltöltöt-
ték a javidalmazásaikat az Alpha- bázis alapkészleteiból. Ebben a moz-

zanatLan a VII.hadtest elfogyasztott tóbb mint 6 millió gallon hajtóanya-

got és felhalmozott további 4,2 millió gallont az Alpha_-bázison. Az üzem-

ányag nary rászét a beérkező tehergépkocsik használták fel.

Akritikus ll.mozzanat (menet a kezdeti TAA-akbol az FAA-akba)
logisztikai feladatai arra iránytltak, hog] megteremtsék a támadás vég_

rehajtásához szükségcs logisztikai létesítményeket. Bfu az élszakai hítek
arra buzdítottak, ho5l kezdjük meg a támadást és Szaddam Husszein
megbüntetését, azonban a VII-hadtest vezetése tisztábanvolt azzal, ho5l
könnyelműség lenne e5l200 km mélpégű támadás megindítása kielégítő
utánpótlás nélkül. Elégséges szállítási képesség hiányában üzemanyagot

és lőizert kell az elórétolt ténégben felhalmozni. Frank higgadtságát

tanúsította, amikor elhatározta, hogy ragaszkodik az eredeti teíT éhez,
amely szerint ki kellett építeni a logisztikai bázist a támadás sikeréhez.
Mikózben a harcos egy;égek parancsnokai kiképzéssel foglalkoztak és

igyekeztek az írakiak firyelmét a Wadi al Batintól keletre lévó térségre

Úielni McFarlin dandártábornok 2.COSCOM-jának katonái a katonai
kórházakat teÍepítették, hajtóanyagot, lőszert es üzet halmoztak fel a

sivatagban Hafai al Batintól északnyugatra. Az Echo logisztikai bázis és

más, iz iraki határhoz közelebb telepített létesítmények életre keltek.
Az ellátók egyedül tevékenykedtek, csak az 1. ryaloghadosztály könnyú
pánélos felderítői fedezték óket.

A végén az Echo logisztikai bázisra kiszállítottak 10,8 millió gallon
hajtóanyagot (három harcászati petróleum terminál), 800 0ü) gallon öm-
lesztett vizet,960 tonna fogyas ztásra kész élelmiszert (MRE) és tömér-
dek egyéb ellátmánlt. Bár eredetileg 95 (XX) tonna lószert akartak felhal-
mozni, azonban egyidejűleg soha nem volt több 67 ezeí tonnánát. abázi-
son. A csapatok az Echo bázisról pótolták az elfo5rasztott anyagot egé-

szen a támldás napjáig. Az elóretolt ASP-k felhalmozása és a tűzcsapá-
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sokhoz a tüzéNégi lószerek kiadása állandó hullámzásban tartotta az
Echo logisztikai bázis készleteit.

Bár az elláí6k 
^d 

íemélték, hogy 5lorsabban összehozz.ák az Echo
logisztikai bázisra elóirányzott V.osztályi anyagot (lószert), a ló§z€r§zol-
gőlar 1,B szabályát (rakom ány = 113, felvételezés 18, kiadás és 1/3 újra-
tárolrás) alkalmazták a||. mozzanat idószakában. Nagl munkát igénlelt
az ömlesztett, es/etlen típu§Ú (hajtótöketek vasl es/típu§Ú lószerek)
szállítása a CCL_ekbe. A n}€rges vontatók hiánya tovább bonyotította a
problémát, mert az ómlesztett rakományt ki kellett üríteni, mielótt a
nyerges vontatókat újratölthették volna. A lószerellátás rideg valósága a
sivatagban megerósítette a CCLek és a rakodólapos rakodórendszer
szükségességét.

A Ill.mozzanatban a Wl.hadtest arra kénpzerült, hogy megkezdje
a radikális eltérést az utánpótlá§i rendszertől. Miközben a multifunkcio-
nális logisztikai alkalmi erők (LTF-ek) és a CCL-ek a jövó doktrínáját
képviselik, amelyeket a szabályzaltellezetekben és irodaiomban vitár
nak, a logisztikai eróstruktúra doktrinális alkalmaziása nem számol 3 és
18 hadosztálynl eró glors, 20O km mélységú támadáával. A hadtest
támogató c§oportok (CSG-k) mozgékony LTF-eket állítottak össze a tá-
rnadás második napjára szükéges hajtóanyag, lószer és egéb ellátmá_
nyok szállítására. Ezek az LTF-ek látták el a manőveregységeiket (ferrn-
tartva ezze] a §zervezetszerú ellátást), majdü§szatértek az ellátó pontok-
ra újbó|i száilítmányért. Ez iehetóvé tette, hory az átkaroló hadosztály-
és ezredparancsnokok a második harcnapon'üzemanyaggal feltöltöit
harckocsikkal és a szervezetszerű ellátó eróik 100 százalékos képességé-
vel lépjenek harcba.

A logisztikai usály mérete bámulatosnak bizonyult. A 2.könnyű
p_áncelos felderító ezred (ACR) 90 tehergépkocsi üzemanyagot és e§éb
ellátmányt sállított. Az LTF_ek képzését és alkalmazísát mégkciveiélte
a dokrrinális mozgékonytági szabványoktól való eltérés is. A tehergép-
kocsikat a vezetóikkel cryütt kivonták az anyaale5ségeiktől és az iTF-
hez osztották be. A sállítá§i elsőbbségek miatt elvezenye|ték a gépko-
csiszállító alegtrségcket is a doktrinális szerepeiktól, hogy kiegészítsék a
CSS-alegnégek tipikus, 50 /o-os mozgékonlságát.

Analiálták a fo§,asztási arányokat é§ utánpótlásioszlopokat tervez-
telc A(hát§ó) CSG-k;r támadás harmadik napjára tervezett éllátmányok-
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kal indították útba az oszlopokat, mielótt az első üres gépkocsik üssza-
tértekvolna lrakból. Amikor az összes tehergépkocsikat összeszárnolták,
kiderült, ho§/ $/akorlatilag a 2.COSCOMminden iizem- és kenóanyagot
(POL) sállító tartálykoc,süát és S&P-jét közvetlenül a balsárny ellátá-
sára irányították. Azokat az ajánlásokat, hory a logisztikai eszköóket
irányít§ák az áttörésbe elónyomuló alerységek eIlátására összefoglalták
és elfogadták.

A balszárnyon lévő erók folyamatos el|átása az 1. ryaloghadosztály
iraki arwonal elleni támadásának és gyors áttörésének sikerétől függött
(lll.mozzanat). Az átiörés kifejlesztése után a 2.COSCOM alegnégei
áttelepültek Irakba és létrehozták a Nellingen logisztikai bázist az Echo-
bázistól 90 mérföldre, északra. Nellingen nem feltűnó terepszakaszon
vary különösebben kedvezó helyen épült ki. A sállítási szakasztávolság
végét jelentette ery napi menettávolsága az Echo logisztikai bázistól. A
Nellingen logisztikai bázis megnl,itásával megröüdüIt az utánpótliá§i út
az 1. és a 3. páncélos hadosztályhoz (AD). A Nellingen logisztikai bázis
vált az l.lövészhadosztály, az l.könnni páncélos hadosztály (CD), vala-
mint más. az áttörésbe behatolt esNégek utánpótlási bázisává is.

A M.mozzanatban a műszaki csapatok kiépítettek egl kü!ön utat a
Nellingen logisztikai bázisba haladó oszlopok számára. A King Khalid
Katonavárosból es az F-cho logisztikai bázisról induló ellátó oszlopok
északa haladtak és a megrakott utánfutókat átadták azoknak a gépko-
csivezetóknek, akik a hadosztály utánpótlási ténégekbe (DSA-k) halad-
tak. Az LTF-ek is északa hajtottak a DSA-kba (amelyeket az Ojective
Collins szomszédságában jelöltek H), hory kórhrázakat, víz- és lószerel-
látó helyeket telepítsenek a hadosztályok számára. Az elsó ellátóoszlo-
pok Nellingenból északa haladtak az úttalan §ivatagon át marokny,i ka-
tonai rendész kíséretével, a globális bemérő rendszerek irányításával. Az
Objective Collinstól délre berendezett hadosztály és ezred ellátókörle-
tekre az RGFC elleni harc utánpótlására volt szűkség.

Franks azzal számolt, hory az RGFC-vel a harmadik harci napon
ütközik meg és szét is veri azt. A manóvere§Éégek sámára különkiző
változatokat irányoztak eló az V.mozzarutra, de minderyik váito7Athoz
nagy üzemanyag- és lószerfoglasztással sámoltak A Collins objektum-
hoz veze|6 utánpótlási utak kijelölése és fenntartása és a szülrséges el-
látmányok északra történó eljuttatása az Y.mozzanatban kulcsfontossá-
gú logisztikai feladat volt. A forgalomszabályozás és a hatásos tehergép-
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kocsi-fordulók biztosítá§a döntő fontosságúnak bizonlult, mert azzal szá-
moltak, hogy naponként több mint 1000 üres utánpótlási jármű halad
délrc.' A VII.hadtesa utolsó eg5ségeinek beérkezése és a logisztikai bá-
zisokon a minimálisan szükéges üzemanyag- és lőszerkészletek fclhal_
mozása után az ARCEN'I és a hadtest parancsnoka meghatározta a ro-
ham idópontját. A csapatok a sivatagon át elónyomultak a megindulási
vonalra és február 24-én hajnali 4 <irakor a XWll.légideszant hadtest
megkezdte a kísegítő támadását a VII.hadtest bal szárnyán. .A XWII.had-
test erőfeszítései olyan sikereseknek bizonyultak, hogy a WI.hadtestnek
a tervezettnél 14 őrával hamarabb sikerűlt áttörnie az iraki vonalakat.

"Soha egletlen terv sem élte túl az elsó lövedéklt" (az idősebb gróf
Moltke). Azonban a VlI.hadtest tervei es katonái bámulatosan rugalma-
saknak bizonyultak. A hadosztály és COSCOM-parancsnokok arra irá-
nyuló erőfeszítései, hogy minden katonával megértessék a hadtestpa-
rancsnok szándékát a katonák ezrei számára tette lehetővé, hogy helyes
logisztikai döntéseket hozzanak. Az őrmesterek és hadnagyok szállítoi
ták az előre felmálházort lőszerrakományokat északra a tüzérségi egysé-
gekhez a tűzelókészítés végrehajtására. Az üzemanyag tartálykocsik
északra Nollingen felé haladtak (nem pedig a bal szárny megkerülésé-
vel), miután értesültek a kezdeti sikerekről, valamint a üsszatéró jármű_
vezetőktől a fogyasztók tényleges telepűlési helyeiről. A korai sikerek
eredményeként a harcos alegységek jóval azelőtt elérték a Collins-ob-
jektumot, mielőtt a Nellingen logisztikai bázis elérte volna a működőké-
pességet. A nellingeni készletek abbóI álltak, amit a legutolsó oszlop szál-
lított. De a tervek impulzusa érezhetó volt. A Nellingen logisztikai bázis
parancsnoka 48 órán át rögtönzött döntésekkel elégítette ki a venengó
logisztikai követelményeket és a hadtestparancsnok elgondolásának
megfelelóen átirányította az ellátóoszlopokat. Az utánfutók ritkán vára_

2 Mí a letyezők.lóiíányozták, h€y az 0res ló§zersállító jármúveket kihásmálják az etlen§ége§
hadifo8lyok hátíaszálítá§ra, de a !ö.!énelmi tervezési adatok nem bizonyultak elé8sé8ekíek ah -
hoz, ho8y eló.e jelezzék a f€bll ejten é§ ma8ukat me8adó ellen§é8es katonák EPw-k hihetet_
l€n mennyisé8él. Az EPw_§áJítínány t izl o§ítona, ho8y ne sok üres jármű mozogion délre é§ í8y
me8hoGszábbodott a jármúf of dulók ideje.
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koztak egy óránáI hosszabb ideig, mielőtt elindultak volna északra a ter-
vezett taláIkozási pontokra.

Az emlékezetes 100 óra alatt a robo§ztus erő logisztikája biztosította
a hadtest elónyomulá§át. Több mint 8.7 millió gallon hajtóanyagot, 580
000 élelmiszeradagot, 756 m0 ( 1.5 literes) üzespalackot es 1,9 millió gal-
lon ömlesztett vizet szállított eszaka a harcoló csapatokhoz.J A támadás
második napjától kezdve naponta közel 50 00O tonna lószert juttattak el
a csapatokhoz. Bár az élelmiszerből sokat nem fo§lasztottak el (az USA_
katonák) a szóban forgó 100 óra alatt és a lószerból isjócskán maradt, az
üzemanyag-fogyasaztiá§ egyensúlyban volt a VII.hadtest ellátóképessé,
geivel, a vízioryasztás pedig végüI meg is haladta azt. Az utánpótlási vo-
nalak olyan hosszúak voltak, hogl amire a harcos erységeknek a követ-
kezó napon szükégük volt, azt az oszloppal két nappal korábban el kel-
lett indítani (szó szerint a holnapit tegnap elótt). Még aZ áttórésben is aZ
MRS-től a hadosztályok ellátókörletéig vezptő 16O km-es úton sárral,
szeméttel és homokkal kellett számolniuk. Kevés tehergépkocsi tudott
kettőnél több fordulót megtenni az első 100 óra elteltéig, amikor is el-
hallgattak a feglverek. De a katonák továbbra is szükégelték az élelmet,
ivóüzet, tartalék alkatrészeket és a postát. Miközben a tábornokok a
tűzszünetről tárgyaltak, az utánpótlás folytatódott.

A történészek beszélni fognak arról, hory miként történt a ülág ne_
gyedik legnapobb haderejének ryors szétverése. fu a fegyvernemek
büszkélkedhetnek azzal, hogy a VIí.hadtest négyszer több harckocsit és
páncélozott szállító jármúvet megsemmisített, mint a második ülághábo-
rúban.' De a z ellátók is emlékezni fognak a konténerek, lőszerládák és
50 000 gallonos üzemanyag-tartályok végtelennek tűnó, mérföldekig el-
nyuló tömegére. A valaha is ósszpontosított tegnas/obb USA fegrvéres
erő mögött ott voltak a 2. CoSCoM katonái, akik a szóban fogó i00 óra
alatt 8087 nyergesvontató rakomán}t sállítottak északa, ahol a fegyve-
rek dörögtek. Olyan katonáIq mint Specialist Rebekka Creighton, a West
Vigrginia-i tartalékos, ciülben tanítónő. Az elsó nary járgányát február

Az aknlesáett víae vortalkoá ádalok vonatkoaak .z LTF-.* á|ta| szálítort úte év!n,Ogy,
mint az Lakb6í kiterm€lt vízíe.

Av[nadtec 4652 já.múvet remmiíaett ínct lr.tb6n, mít r m&odikviliBháboíltb6o l l64-€t.
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23-án, szombaton vezette. Va§árnap reggel az 1.AD-t követte a homokos
poHon á aknam ezőn át,hogy végül is a háboni utolsó napján utántöltse
az Apache-helikoptereket.

Emlékezni fogunk a 6ó3.1ószersázad megbízható higgadtságára; ez
a század, atámadás elótt néhány napig a VII.hadtest legészakabbra elóre-
tolt alerysége és telepített eleme volt. Az ASP 2 katonái a tervezett át-
törés helyétól sok tonna, jó| oltalmazott lószert halmozott fel generáto-
rokkal es ernelóvillás targoncákkal. A hadtestörzsben na§/obb volt a
megdóbbenés, mint a táborban, amikor a 663.századot megkérdezték,
" Ismei az l.galog (hadosztály), a háttér íedezéséért íelelős (magasabbegl-
ség) a települési helyeketT "Penze' hangzott avá|asz'a Cav-juk (valószí-
nűleg íeldenú póncélos) naponta eglszer-kétszer ellenőrb bennünket".
"Van vele összeköftetéstek7' " Persze. Használjuk az FM-et (feloenciamo-
dulált rádió) amikor hatótávokágon beIüI vannak Naponta eg)szer vag)
két s z er kommunikáIunk v e lük"

A háborús sztorik csak arra smlgá|nak, hogy hangsúlyozzák a Siva-
tagi Vihar hadművelet tanulságait. Ez a hadművelet érvényesítette a lé-
gi-szárazföldi hadművelet koncepcióit éppen úgy, mint a logisztikai dokt-
rína javasolt változrásait. A siker lehetetlen lett volna a mozgékony, mul-
tifunkcionális CSS-szervezetek nélkül. Ezen alegységek élére olyan pa-
rancsnokokat kellett állítani, akik képesek olyan funkciók irányítására,
amelyekryakran furcsának tűnhetnek a lószerszolgálati, szállítási és had-
biztosi nézőpontról.

Az aktív erőnek elegendó CSS-alegységekkel kell bírnia ahhoz, hory
elláthassa a harcos egységeket szétbontakozáskor.A fogadó nemzet ré-
széről megígért szerződtetett támogató HET-ek (11 századnak megfele-
lő) meghiusulása a Vll.hadtest kikötőkből való elmozdulását majdnem
eg egész hónappal késleltette. A szerzódtetettektől való függés akkor
is kérdáes, amikor a harc küsóbónállónak látszik. A VII.hadtest hely_
reállítottjónéhány olyan ép (és egyes esetekben kifosztott) kereskedelmi
tehergépkocsit, amelyeket a vezetóik elhagytak a hadtest ellátóterületén
január 15-e után. Igen sok, vezetési tapasztalattal bíró (de néha tapasz-
talat nélküli) katonát kellett igénybe venni, hory az oszlopokat mozgás-
ban tartsák.

A logisztikai erységek és alerységek legyenek éppen olyan mozgé-
konyak és túlélóképesek, mint azok a csapatok, amelycket ellátnak. Ami-
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kor az 5000 gallonos tartálykocsik túlságosan lassúaknak bizonyultak a
sivatagon való áthaladáshoz, a \TI.hadtesttörzs nagyszabású korszerűsí-
tési kísérletre kényszerült. A hadosztály es ezred ellátóegységeknek és
aleginégeknek 2-2 db 2500 gallonos NEMfi-tet (nehéz, fokozott moz-
gékonpágú harcászati tehergépkocsi) utalt ki minden 5000 gallonos tar-
tálykocsi helyett, amelyet átadtak a 2. CoSCoM-nak. Ez a program je-
lentósen növelte az üzemanyag-ellátrás mozgékonyságát. Azonban még
a csapatoknak kiutalt több mint 550 NEMTT+ei, sem az aktivált tarta-
lékos alegységekkel és két nagy, elóretolt üzemanyag-bázissal sem sike-
rült csillapítani a hadtest üzemanyagszomját, A másik tényező a tűlélő-
képesség. Egy dolog ery MlA1 mintájú nchéz harckocsi elvezetése harc-
ban. De ez megköveteli, ho§/ es/ szakképzett katona mozogjon utána a

harcban feltöltött tartálykocsival, olyan katona, aki felismeri, hogymilyen
fontos a íakománya annak a harckocsi-szakasznak, amely az ő beérkezé,
sét várja,

A logisztikai műveletek a tűxzünet után is folytatódtak. De a Siva-
tagi Vihar és a Sivatagi Paja tanulságai nemvesztek eI a futóhomokban.
Először, ismót megnyilvánult a hadműveletek és a logisztika közötti szét-
téphetetlen kapcsolat. Beigazolódott aZ ismert képlet helyessége:
" hadművelet =logisztika" és 'lo8isztika=hadművelet". A szavahihető lo-
gisztika meghatározza a szállító járrnűvek ós üzemanyag elégséges
mennfségét ahhoz, hogy minden harcos erő "áthaladjon a térképen".

Másodszor, a logisztika legyen mozgékony és túlélőképes a légi-szá-
razföldi harcmezőn. A CSS-alegységek legyenek elég fürgék és mozgé-
konyak a nehéz gépesített eró ellátásához és követéséhez. Az 50 qa-os

mozgékonysággal bíró logisztikai alegységek nem remélhetik, hogy hatá-
sosan el tudják látni a manóveregységcinket gyors előnyomulásban. Egy-
re fontosabbá válik a túlélőképesség is a jövóbeni harcmezón, ahol az
USA eróket a hadszíntéren az alkalmazást kereső szerződők helyett el-
lenséges lakosság üdvözli.

Végül pcdig a logisztikai biztosítás a "robosztus erd" koncepciójára
épül. A logi§ztikai köósség le5ien elég erőteljes ahhoz, hogy a manóvere-
rók várható követelményeit olyan gyorsan kielégítse, amilyen ryorsan
azok szükségelik. A harc ütemét nem korlátozhatja a szállító járművek,
a hajtóanyag vagy lőszer hiánya.
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A szerzókről:

|Yilson R. Rutnerfllrd ezredes aY||.hadtest Stuttgartban á|lomásoá
törz§ének a hr:lyctte,§ törzsfőnöke. A syracuseli és a pittsburgi egyete-
ínen fol}1atta tanulmányait, majd clvégezte az USA-hadsereg parancs-
noki es vezérkarr kollégiumát és hadi kollégiumát. Különk)ző törzs_ és
parancsnoki beosztásokban szolgált, továbbá a haderőnenr miniszterhe-
lyetteseinek katonai scgítójeként is.

il
Wliam L. Brame ómagt a Stuttgart-ban állomásozó harceszköz-

qsoport biztonsági, tervező és hadműveleti tisztje. A tennessee-i cgyete-
men tanult, majd elvégezte az USA-hadsereg parancsnoki és vezérkari
kollágiumát es a logisztikai végrehajtásfejlesztái tanfolyamot. Különbc!-
ző törx- és parancsnoki beosztásokban teljesített szolgáiatot.
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