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Брой 1/2010
Интервю: д-р Мирослав Найденов - министър на земеделието и храните: Нека работим заедно за
по-доброто бъдеще на българските гори
Споделено: "Частен лесовъд" - връзката между държавата и частната собственост
Делнични срещи: Необходими са ясни правила
Горска стража: Мисията възможна
Горски пътища: Буксуването продължава
Проект: Кой и как да осъществява контрола в горите?
Специалистът коментира: Струва ли си?
Наука и практика: Нови изисквания към лесоустройството и управлението на горите
Конкурс за разказ "Така си беше": Дървото е бог
Позиция: Бъдещето на природните паркове в България и техните администрации
Екосвят: Проучвания на прилепната фауна в Странджа
110 г. горски печат: Да живее и да умира същевременно
Гост на редакцията: Никола Гигов - В родопската гора човек не може да загуби себе си
Нови книги
Гора и творчество: Възпята в песните на българския народ
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Брой 2/2010
Интервю: Емил ДИМИТРОВ - зам.-председател на Парламентарната комисия по земеделие и гори:
Новите закони трябва да бъдат прецизни
105 години организирана борба с ерозията: Далновидна мисия
Делнични срещи: Главната забележителност на Доспат
Световни форуми: Горите и климатът в международен фокус
Световен горски конгрес
Коментар: Лесовъдство и лесоустройство
110 г. горски печат: Да живее и да умира същевременно (продължение от миналия брой)
Структури към Изпълнителната агенция по горите
Ценоразпис за организирания ловен туризъм в България
Конкурс за разказ "Така си беше": Вълча напаст
Актуална тема: Националната горска инвентаризация в България - осъзната необходимост?
Анализи: Пазарът на горскодървесна контейнерна растителност
Наука и практика: Борба с орловата папрат
Гора и творчество: Гората в българските пословици и поговорки
Нови книги
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Брой 3/2010
85 години Седмица на гората: Защо ни е тази Седмица?
Опазване на горите: Отчет и анализ за дейността на Изпълнителната агенция по горите през 2009 г.
Международна среща: Недържавно горско стопанство в страните от Централна и Източна Европа
Европейско горско образование: Програмата Еразмус Мундус - шанс за по-добро обучение
Право на отговор
Споделено: Ако мислите за сто години напред - образовайте децата си
Делнични срещи: Учебно-опитно горско стопанство - Юндола: Пример за подражание
Новости: Paraclytus sexguttatus (Adams) - нов род и вид за Европа
Екосвят: Екологичен център на Витоша
Коментар: Залесяванията с иглолистни видове - грешка или необходимост?
Анализи: Стационарни климатични и биологични изследвания в горски екосистеми
110 г. горски печат: Горският въпрос в парламента
Конкурс за разказ "Така си беше": Колеги насам, тука са!
105 години организирана борба с ерозията: Одисей сред първите
Гора и творчество: Образът на гората в българските гатанки
Осми март - ден за празник
Гост на редакцията: Василка Хинкова - Заради миговете щастливи
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Брой 4/2010
Седмица на гората 2010
Почит към лесовъдската всеотдайност
Към по-доброто разбиране на природата - Международна изложба "Природа, лов, риболов"
Изложенията "Техномебел" и "Технофорест" представят всичко за сектора
Лесозащита: Здравословното състояние на горите
Информация
Имена от историята на горите: Дългът на горския стражар
Конкурс за разказ: "Така си беше": Сърцето на гората
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Брой 5/2010
Срещи: Инж. Мико Павлов - Лесовъд на годината за 2009 г. - Дългът на лесовъда е: там, където
няма гора, да я създаде
Актуално: Предизвикателства и възможности на професията "оценител на гори"
Техника и технологии: Съвременни постижения на въжените системи
Лесозащита: Хеликоптери над Колош
За първи път: Средиземноморска седмица на гората
105 г. организирана борба с ерозията: България преди и сега
Гори и екология: Гигантите на "Парангалица"
Национални състезания: Горски многобой в Берковския балкан
Горски символи: Почит към създателите на лесопарк "Магура"
Фестивал на зелениката: Запленени от вечната красота
Образът на гората в българските народни приказки
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Брой 6//7/2010
Обсъждане на новия проектозакон за горите
Горското стопанство - мост към бъдещето
Випуск 2009 получи дипломите си
Успех за българските студенти в горския многобой
Стопанисване на планинските гори в Европа
Национален ден на природните паркове
105 г. организирана борба с ерозията
Д-р инж. Янчо Найденов - Добрият лесозащитник е добър лесовъд
Първи международен фотосалон "Дивото"
Трансродопска екопътека
Справочник на ИАГ
Състояние на дивечовите запаси в България
Най-добрите трофеи през 2009 г.
Новите промени в базисните цени на горските имоти
Инж. Дочо Цоневски на 85 години
Проф. Георги Цанков на 80 години
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Брой 8/2010
Гори и управление: В държавните гори е необходима оперативна и икономична структура
Международни изяви: Празник на горската техника
Сертификация: Сертификация в горите и горския сектор - нов раздел и подход в Закона за горите
Ловно стопанство: Усвояване на естествени ливадни площи след изведена борба с плевелната
растителност
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Срещи: Юлиян Койчев, наследник на лесовъда Петър Манджуков: И на старини имаше много ярка
памет за миналото
105 г. организирана борба с ерозията: България преди и сега
Научно съобщение: Ново находище на пърнар (Quercus coccifera L.) в България
Науката за гората: Селекция на бялата мура за целите на сортовото семепроизводство
Гори и екология: Влиянието на климатичните промени върху горите в Североизточна България
Екосвят: Публично-частните партньорства в Регионален парк "Делтата на По"- Италия
Опит: Сивата топола - незаслужено пренебрегвана
Информация: Грижа за грабливите птици
Конкурс за разказ "Така си беше": Традициите из Севлиевско

Брой 9/2010
"Гора" представя: РДГ - Шумен: В края или в началото на криза са горите?
Международни изяви: Форум на австрийски фирми
Лесовъдски практики: Мероприятия за възстановяване на гори, засегнати от природни нарушения
105 години организирана борба с ерозията
Международен технически панаир: Нова инвестиционна политика на Есен 2010
Придобивки: Държавно ловно стопанство "Широка поляна" с нова сграда
Нов зам.-изпълнителен директор на ИАГ
Анализи: Състояние, ползване и възпроизводство на иглолистните култури в Източна България
Национален събор: Приятелите на Русия се събраха за седми път
Висше образование: ЛТУ отвори врати за новата учебна година
Редки видове: Разпространение и стопанисване на дървовидната леска в Преславския дял на Стара
планина
Факултет "Стопанско управление" на Лесотехническия университет навърши 15 години
Културен туризъм: Музеят на солта в Поморие

Брой 10/2010
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Доц. д-р Георги Костов, зам.-министър на земеделието и храните: Новият закон е
гаранция за развитие в правилната посока
50 години Лесозащитни станции в България
Международен форум: Двадесета сесия на Комитета по лесовъдство
105 г. организирана борба с ерозията: България преди и сега
Делнични срещи: Красимир Кисьов - Няма по-голямо удоволствие от работа в разсадника
За първи път
"Гора" представя: Лесовъдът Иван Ербакамов с втора книга за горите
Юбилеи
Информация
Природата под закрила: Белоглави лешояди бяха пуснати на свобода в П П "Сините камъни"
Европейски шампионат: Полево изпитание на кучета
Годишно съдържание

