
Az évi vágások rajzábrás nyilvántartása. 
Irta: Till Dénes 

A z erdőgazdaság az évi vágások termelésének és szál
lításának a menetét általánosan az anyagnaplóban tartja 
nyilván, ami a bevételi és kiadási napló megfelelő rovatainak 
az összehasonlítása alapján történik. 

A nyilvántartásnak ez a módja különösen olyan erdő 
gazdaságokban, ahol nem kevés számú, nagy vágásterülete
kon folyik a munka (manapság már ritkán fordul elő), ha 
nem sok kis vágásterületen termelik ki évi fatermésüket, 
nem áttekinthető. A munka menetéi pedig hosszadalmas szá-
tniíások alapján tudjuk csak megállapítani az anyagnapló 
adataiból, ami, ha 80—100 vágás anyagáról van szó, bizony 
meglehetősen sok időt igénybevevő munka. 

A nehézségek csak fokozódnak a nagybirtokokon, ahol 
a tőfisziviselőknek több erdőgondnokság fő- és mellékhasz
nálatainak a munkamenetét is ellenőrizniük kell egyéb teen
dőik mellett. 

.Mindezeket a nehézségekel azonban megszünteti a vá
gásoknak grafikonokkal való nyilvántartása. 

Ezzel nem akarom azt állítani, hogy az anyagnaplók 
vezetése felesleges. A rajzábráknak más céljuk van, mert 
azok nemcsak a vágásokban kitermelt állapotban levő fa
anyagról adnak azonnal felvilágosítást, hanem mind a ter
melés, mind a szállítás menetéről, szóval az egész munka 
lüktető üteméről is pontos képet nyújtanak. S ezt minden 
különösebb számítás nélkül, egyszerű rápiHantás alapján. 
Az az idő, amelyet a grafikonok elkészítésére fordítunk, sok
szorosan megtérül azáltal, hogy a termelés és szállítás ideje 
alatt nem kell az anyagnaplóból minduntalan a vágások 
készletének utána számítani. A pontosan szerkesztett rajz
ábrákkal az anyagnapló adatait is ellenőrizni lehet, meri a 
készletnek, amelyei feltüntetnek, egyeznie kell az anyag
napló adataival. A z is nagy előnye még a grafikonnak, hogy 
az erdőgondnoki irodában a falra függesztett keretben állan
dóan szemünk előtt lehel s így a munka menete belénk ideg-
ződik. 



A rajzábra a következő adatokat tartalmazza: 
1. A vágatási terv alapján előírt fatömeget, 2. a ter

melés idejét, 3. a termeli anyag mennyiségét, 4. az anyagnak 
a vágásból való kiszállítási idejét, 5. a kiszállított anyag 
mennyiségét, (i. a fa faját, 7. a termelt anyag szer- és tűzifa 
szerinti és 8. fő-, illetőleg elöhasználati anyag szerinti meg
oszlását. 

A grafikon szerkesztésénél a tengelyrendszernek csu
pán az oidináta-tengelyét használjuk fel az adatok feltün
tetéseié, míg az abscissa-tengely figyelmen kívül marad. 

A termelésnél a vonal emelkedő, a kiszállításnál sü-
lyi'dő irányú. A szerkesztéshez milliméterpapirost használ
junk. 

Először az ordináta-tengelyt osztjuk be olyképen, hogy 
minden milliméter 10 m'-nek, vagy 10 ürm. nek számítson, 
tehát minden 10 mm-es vastagabb abscissa-vonalhoz — a 
mm-es vonalrendszér legszélére — odaírjuk a 0, 100, 200, 300 
stb. számokai. Ezek a számok jelzik a fatömeget. Az ordi-
náta-tengely kezdőpontjai, amely az alapvonalat jelzi, nem 
választjuk a mm-rendszer legalsó abscissa-vonalán, hanem 
50 mm-rel feljebb. Ezt az 50 mm-es távolságot az egyes vá
gásoknál esetleges megjegyzésekre (a vágásokban előforduló 
hiányok vagy többletek stb.) hagyjuk meg. 

A továbbiakban minden egyes vágás részére az abscissa-
tengelyen 25—50 mm-es távolsági helyet hagyunk. 25 mm-es 
sávot ott, ahol csupán tüzifatermelés folyik, 50 mm-t pedig 
azoknál a vágásoknál, ahol a szerfa mellett még tűzifát is 
termelünk. Ezeknek a 25—50 mm-es sávoknak a legfelső 
részére írjuk lel a vágás jelzését (pl. ('. ii. o. 2. tag, b. e. r.), 
mégpedig a főhasználatj fatömeget a milliméterlap balolda
lán nagyobb betűkkel, az elöhasználati fatömeget ugyan
ezen lap jobboldalán, kisebb betűkkel. Megválasztjuk to
vábbá minden fafajnak a színét, pl. tölgy: barna; bükk: 
fekete; lucfenyő; zöld stb. A kiszállítási piros vonallal jel
zem; így nem lehet a termelést jelző vonalakai a kiszállítást 
jelzőkkel összetéveszteni. Ezek után minden vágásnál 4 mm 
nagyságú négyszöggel — mégpedig a fa fajának megfelelő 



színnel — megjelöljük a vágásra előírt famennyiséget, külön 
a szerfát és külön a tűzifát. 

Ha az üzemterv valamely vágásban pl. 600 m 3 tölgy 
szerfát és 300 ürm. 3 tölgy tűzifát ír elő, akkor — ha a tölgy 
színét barnának választoltuk — az illető erdőrésznek meg
felelő sávban a sáv szélétől 5 mm-nyire jobbra eső vastag 
vonalon először a 600 m'-nek megfelelő magasságban rajzol
juk meg a barna 4 mm'-es négyszöget, ettől a vonaltól jobbra 
további 25 mm-re a 300 ürm 3-nek megfelelő magasságban 
rajzoljuk a második barna 4 mm 2-es négyszöget (a tömör m 3 

és az ürm 3 értékei egyforma magasságban vannak s a kettő 
közti különbséget a folytatólagosan, illetve szakadozottan 
húzott vonal je lzi) . 

Ha egy vágás területén* több fék1 fafaj van, úgy csak 
a fafajnak megfelelő színű, 4 mm 2-es négyszöget rajzoljuk 
az előző 4 mnr-es négyszögtől jobbra, eső 25 mm-es távol
ságba, természetesen az előírt famennyiségnek megfelelő ma
gasságban. Tgy haladunk tovább az évi vágástervből min
den erdőrészletnél a megfelelő magasságban rajzolt, a fa fa
jának megfelelő színnel jelölt 4 mm 2-es négyszögek felhordá
sával mindaddig, amíg az egész üzemosztály összes előírt 
vágásainak fatömegeit felhordtuk ezekkel a kis négyszögek
kel a milliméteres lapra. Ezután feltüntetjük még egy külön 
sávon a milliméterlap legvégén az egész üzemosztályban vá
gásra előírt összes fa tömeget is, oly módon, hogy ennél a 
sávnál a 10 mm-es távolság nem 100 ürm.-nek, hanem 1000 
m 3 vagy ürméternek felel meg. 

A tulajdonképen i rajzábrái az időközönkint befutó bér
jegyzékek alapján szerkesztjük meg, úgy hogy az egyes vágá
sokban kitermelt famennyiséget azon a vonalon, amelyen az 
előírás mennyiségét a fentemlített négyszöggel tüntettük fel, 
egy apró, mintegy 2 mm átmérőjű körrel (nullkör) jelöljük, 
s az alapvonaltól merőlegesen felfelé, a megrajzolt körig, a 
fafaj választott színének megfelelő színű vastagabb vonalat 
húzunk. Ha a vágásiján szer fát termeltünk, a vonal folyto
nos, ha pedig csak tűzifát vágtunk, akkor szakadozott vona
lat rajzoljunk. Ha egyéb választékokat is termelünk, ezt a 
pont és vonal különböző változatával jelöljük. A z így 



húzott vonal baloldalára a termelés időpontját, a jobb
oldalára pedig a kitermeli famennyiség két utolsó 
számjegyét írjuk (pl. 179 helyett 79). A z egész üzem
osztályban termelt anyag mennyiségét kimutató grafikon
vonalnál — amelyre az egy időben befutott összes termelési, 
illetve szállítási bérjegyzékek adatainak összegét hordjuk 
fel — a három utolsó számjegyei írjuk a vonal mellé (pl. 
7963 helyei 1 963). A z első esetben a százasokat, a második 
esetben az ezreseket amúgy is könnyen le lehet olvasni a 
millimétervonalról, 

A termelési bérjegyzékek beérkezése szerint folytató
lagosan jegyezzük a rajzábra-vonalak végpontjaihoz a már 
kitermeli összes famennyiségeket. Tehát ha az első bérjegy
zék ugyanabban az erdőrészletben 153 ürm., a második bér-
jegyzék 215 ürm. tűzifa termelését tünteti fel, akkor a máso
dik termelési bérjegyzék adatát feltüntető grafikonvonal 
mellé .nem 21 .Vöt, hanem 153+215=368-at , illetve csak 68-at 
írunk. Ugyanez érvényes a szállítási adatok feltüntetésénél 
is, azzal a különbséggel, hogy a kiszállított mennyiséget 
jelző szám alá, még a vágásban visszamaradó fatömeget is 
felírjuk. 

A rajzábra szerkesztését természetesen a. termelési 
munkák' megkezdésekor benyújtott első bérjegyzékek beérke
zése után kezdjük meg és folytatólagosan készítjük a terme
lés befejeztéig. 

A szállítás megkezdésekor pedig a grafikonvonalat a 
termelést feltüntető vonaltól 10 mm-rel jobbra s az összes 
kitermelt mennyiséget jelző számtól kezdődőleg az alapvonal 
felé függőlegesen lefelé haladva szerkesztjük ugyanolyan 
módon, mint azt a temelésnél láttuk. Ennek a, vonalnak a 
szerkesztéséi addig folytatjuk, amíg az illető vágásból az 
összes famennyiséget el nem szállítottuk. Ennek a vonalnak 
a végpontja azután megmutatja, van-e a vágásban hiány, 
vagy többlet és ezt a hiányt vagy többletet az alapvonal 
alatt hagyott 50 mm-es közbe az illető erdőrészietet jelző sáv
részre jegyezzük fel. 

Aminrl ismertetésem elején jeleltem, a rajzábra azo
kat az adatokat nyújtja, amelyek a vágások kitermelésénél 



és kiszállításánál az erdőgondnok és az ellenőrködő tisztvi
selő részére fontosak. 

1. A 4  mm 2-es négyszög mutálja a vágatási terv alap 
ján az egyéves vágásra előírt szer- és tüzifamennyiséget. 

2. A rajzábra termelést jelző vonalának baloldalán fel
jegyzett dátum mutatja a termelés idejét. 

3. A termelést jelző vonal jobboldalára írt számjegy 
mutatja, hogy mely időben, mennyi faanyag volt az illető 
erdőrészletben készletben. 

4. A kiszállítást jelző vonalon feltüntetett ugyanezen 
adatok mutatják a kiszállítás idejét és a kiszállított faanyag 
mennyiségét, de a vágásban még visszamaradt fatömeget is. 

5. A fa nemét mutatják a grafikonvonalak külömböző 
színei. 

• 6 . A szerfát a folytatólagos vonal jelzi. 
7. A tűzifát a, szakadozott vonal. 
8. A főhasználati fatömeget a milliméterlap fe ls ő 

részére írt erdőrészletszám és betű nagyobb írásjele jelzi. 
9. A z elöhasználati fatömeget pedig a milliméterlap 

felső részére írt erdőrészletszám vagy betű kisebb írásjele 
jelzi. 

10. A termelés és a szállítás gyors vagy lassú, illetve 
rendes menetét meglátjuk az egyes feljegyzések közötti rajz
ábra-vonalak hosszúságából. Ha t. i. a termelés vagy a szál
lítás rendes mederben folyik, akkor az egyenlő időközökben 
befutó bérjegyzékek adatainak feljegyzései között levő vo
nalszakaszok egyforma hosszúak. Ellenben ha az egyenlő 
időközökben feljegyzett adatok közti vonalszakaszok egy
szer hosszabbak, másszor pedig rövidebbek, akkor azonnal 
meglátjuk, hogy a munka valamely ok miatt egyik vagy má
sik erdőrészletben elakadt, ha a vonal rövidebb a normális
nál, illetve hogy a munka nagyobb lendületet vett, ha a 
vonal hosszabb a rendesnél. 

Ezeket a grafikonokat már három esztendeje szerkesz
tem és a legjobb szolgálatot teljesítették nálam, ahol évi 
6 0 — 8 0 vágás mindenkori állásáról hű képet nyújtanak, egy
ben pedig híven jelzik az egyes vágásokban mind a terme
lés, mind a szállítás gyors vagy lassú menetét. 



Nagyon ajánlom ezeknek a rajzábráknak a szerkesz
tését a sok vágásterülettel dolgozó erdőgazdaságoknak, mert 
bármely pillanatban gyorsan és könnyen tájékoztatják mind 
az erdőgondnokot, mind az ellenőrködő mérnököt a terme
lési és szállítási munkák állásáról és menetéről. 

A grafikonok szerkesztéséi egyébként az itt közölt 
rajz könnyen érthetővé teszi, hogy ha azt a szövegben elő
adottakkal összehasonlítjuk. 

A kassavidéki eidőgonduokság 1 9 3 8 3 9 . évi vágásainak 
grafikonja. 
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A z I. .sz. rajzábráról leolvashatjuk, hogy 620 m 3 szerfa 
szerepel az előírásban, ellenben 654 m 3-t termeltünk. Ezzel 
szemben a kiszállításnál) 20 m 3 hiány mutatkozik. Azt is lát
juk, hogy a legnagyobb lendülettel november 15-e és decem
ber l-e között folyt a termelés és hogy a kiszállítás üteme 
egyenletes volt. 

A I I . sz. grafikon azt mutatja, hogy abban az erdő
részletben, amelyben a szerfát termeltük, 280 m 3 tűzifát ír
tunk elő, ezzel szemben csupán 258 m 3-t termeltünk. A ki 
szállításnál 32 m 3 többlet mutatkozott, 

A I I I . számú grafikon szerint 590 m 3 szerfát írtunk 
elő és ugyanannyit termeltünk. Mind a termelésnél, mind 
a kiszállításnál egyenetlenségek mutatkoznak s azt is lát
juk, hogy kiszállítás után ebben az erdőrészletben 30 rn3 

hiány mutatkozik. 
A I V . sz. rajzábra egy tűzifa-vágást szemléltet, amely 

az előzőkkel szemben előhasználat vol t ; ezt mutatja az erdő-
részlet kisebb betűkkel történt felírása. Ennél a vágásnál is 
23 m 3 túlhasználat történt s a kiszállításnál 20 m 3 többlet 
mutatkozik. 

A z V . sz. grafikon a négy vágásban kitermelt, illetve 
onnan kiszállított összes famennyiségeket tünteti fel. Ennél 
azonban ajánlatos az egységet, azaz 100 m'-t nem egy mm-
nek, hanem 2 vagy 3 mm-nek venni, mert akkor nem annyira 
túlzsúfolt a szakaszok képe. 

Amennyiben valakinek más felvilágosításra volna 
szüksége, a legnagyobb készséggel szolgálok vele minden 
időben. 

Graphisehe Kontrolié der Schláge. Von D. Till. 

Bei grösseren Forstbetrieben, wo die Nutzungen auf mehre-
ren Schlagflachen verteilt vorgenommen werden, ist die entspre-
chende Kont ro l i é des Arbei tsgangeg und der Ausfuhr von nicht 
ger inger Wicht igkei t , 

Das v o m Verf . entworfene graphisehe Verfahren macht 
lange Berechnungen! überflüssig und gibt bezüglich aller Einzel-
fragen zu jeder Zeit genauen Überblick. 



Contrőle graphiquc des coupes, par D. Till. 

L'Auteur décrit le procédé qu'il applique lui-méme et Qui 
lui oí'fre á tout momeiit íme vue d'ensemble exaete. 

Graphic Controll oí' Cuttings. By 1). Till. 

Deseription oí' the author's method, which ensures always 
preeise over look. 




