Брой 1/2011
2
Интервю: Иванка Събчева: Очакваме повече средства за българската гора
4
Международен форум: Конференцията за климата в Канкун отложи тежките решения
6
Гори и екология: Природните територии в периферията на градовете
8
Международна работна среща: Устойчиво стопанисване на горите за намаляване на
бедността
10
Доклад на WWF за световната природа
11
Предприемачество: Как да стартираме собствен бизнес
12
105 години организирана борба с ерозията: България преди и сега
14
Структури към Изпълнителната агенция по горите – пощенски кодове, названия,
ръководители и телефони
17
Справочник на Изпълнителната агенция по горите
20
С почетното звание „Доктор хонорис кауза” бе удостоен швейцарският посланик у нас
21
Анализи: За природата, цивилизацията и горите
22
Международен симпозиум: Тополите – многофункционален дървесен вид
24
Придобивки: Демонстрационен център „Българка” отвори врати в Етъра
25
Годишнини: Лесозащитна станция – София, на половин век
26
Най-най-най: Предизвикателство към лесовъдската гилдия
27
Нови книги
28
Световен конгрес: Гори за бъдещето – устойчиво общество и околна среда
Брой 2/2011
2
Делнични срещи - Горската реформа: две в едно
5
Гори и екология: Германският опит в прилагането на "Натура 2000" е вече у нас
6
Анализи: Предизвикателствата пред съвременното горско планиране
10
Опазването на горите от пожари през 2010 г.
12
105 г. организирана борба с ерозията: България преди...
14
Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания ловен туризъм в
Република България
16
Опит: Нови възможности за усвояване на естествените ливадни площи след
изведената борба с орловата папрат
17
Да възстановим практиката за редовното събиране на сухата и паднала маса в
нашите гори
18
Международна година на горите: Гора за хората
20
Чествания: Арх. Рашко Робев - един от строителите на зелена България
22
Конкурс за разказ "Така си беше": Спомен за едно дърво
24
Гост на редакцията: Жени Божилова - Имала съм щастието да превеждам това, което ми
допада
Брой 3/2011
2
Интервю: Д-р Мирослав Найденов: България може да се гордее с традициите в управлението
и опазването на горите
4
Представяме: Регионалната дирекция по горите - Берковица: Горите - ценният залог за
бъдещето
12
Интервю: Инж. Юлиян Русев: Надяваме се на по-добро управление на ловното стопанство
15
Международна година на горите: Първите изяви
16
105 години организирана борба с ерозията: България сега...
18
Информация: Представен е новият Закон за горите
19
Коментари: Необходими са промени в наредбите за сечите, за устройството на горите и нови
лесовъдски практики
20
Лесоустройството и новите предизвикателства пред съвременното горско планиране

23
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26
29
32

100 години 8 март и още нещо
Международни проекти: Изпълнението на проекта "FUTUREforest" по програма
INTERREG IVC на ЕС
Опазване на горите: Интензивността на нарушенията се запазва
Анализи: Дървообработващата и мебелната промишленост в България: състояние и
перспективи
Нови книги

Брой 4/2011
1-11 Седмица на гората 2011
12
100 години Държавното горско стопанство – Плевен
13
Изложба: „Природа, лов, риболов” за 17 път
16
Природни нарушения: Лавините – предизвикателство пред лесовъда
18
Европейски практики: Сдруженото частно горовладение във Федерална република
Германия
20
По повод на публикуваното: Произход и биология на тополовия сорт P.a.t. cv. Bg 38
22
Изложения: Десетата „Техномебел” – гъвкави в кризата
23
Годишнини: Инж. Кирил Първанов на 80 години
24
Гост на редакцията: д-р Александър Шинков – Май съм от хората, които искат... всичко
26
Ligna 2011: нови идеи в производството на дървени фасонирани материали
27
Конкурс за разказ ”Така си беше”: История с трепетлики
Брой 5/2011
2
"Гора" представя: Ръководителите на шестте държавни горски предприятия
7
Международни ловни изложби: България - атрактивна дестинация за ловен туризъм
8
Международна година на горите: Седмица на средиземноморските гори
10
Лесозащита: Здравословното състояние на горите през 2011 година
12
Национален ден на природните паркове: Те не могат, ти можеш
16
Предложения: Наредба за сечите и нашето виждане за допълнение и подобрение
18
Състезания: Горски многобой в Банско
20
Годишнини: Д-р инж. Георги Стенин на 75 години
21
Нови книги
22
Гост на редакцията: Красимира Димова: Гора ми е свята дума
25
Защита на природата: Бъдеще за дунавските заливни гори
26
Гори и екология: WWF навърши 50 години
27
Alumni Network - място за среща между бивши и настоящи студенти
28
Международен ден на Земята: Милиард действия в зелено
Брой 6/7/2011
1
"Гора" представя (РДГ - Пловдив)
10
Стъпка към обща горска политика
12
Глобалното влияние на климатичните промени
14
Първа национална среща "Лесовъд на годината"
17
Дипломира се випуск 2010 на ЛТУ
18
Предизвикателствата на XXI век и горските екосистеми
20
Възвръщаемост на инвестициите при залесяването през периода 1951-1990
година
22
Състояние на дивечовите запаси в България
25
Европейският съюз обновява горската си стратегия
26
Мъртвата дървесина в горите - заплаха или необходимост
29
60 години "Ландшафтна архитектура" в ЛТУ

32
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Проф. Георги Кючуков - "Доктор хонорис кауза"
Проф. Михаил Петров на 90 години
Устройство на горските територии и обществените потребности
Културно и природно наследство на България
Гост на редакцията - Петър Вучков

Брой 8/2011
2
Делнични срещи: Как работят в горските стопанства след новата им регистрация?
6
Прецедент или практика: Проблемът е един!
8
Информация
9
Гори и екология: Изграждане на единна мониторингова система за горите
12
Информация
13
История с продължение: Остава ли възможна мисията?
14
Гори и “Натура 2000”: Опазване и възстановяване на засегнати от нарушения типове горски
местообитания
16
50 години Опитна станция по дъбовите гори - Бургас: Гордеем се с висок научен принос при
стопанисване на горите
20
Годишнини и юбилеи
23
Културно и природно наследство на България: Боянската църква
24
Гост на редакцията: Архимандрит Антим - Гората е олтар на Бога
26
Гора и творчество
Брой 9/2011
2
"Гора" представя Югоизточното държавно предприятие: Как 31 стопанства стават
едно цяло
11
Актуално: Да си купим дърва
13
Висше образование: Започна новата учебна година в Лесотехническия университет
14
Дискусия: Мъртвата дървесина в горите – заплаха или необходимост?
16
50 години Опитна станция по дъбовите гори – Бургас: Почит, грижа и научен принос
за гората
18
Мнение: Наредбата за сечите в горите: успехи и слабости
21
Нови книги
22
Годишнини и юбилеи
24
Гост на редакцията: Пчеларят от Несебър Кирил Киров - Лош човек пчелар няма
26
Културно и природно наследство на България: Рилският манастир
Брой 10/2011
2
110 години лесоустройство в България
13
Гори и икономика: Новите аспекти в оценката на горските имоти
15
Горовладелските кооперации: Потенциал и перспективи в България
17
Експертът отговаря: Как се ползва частна гора
18
Панаири и изложения: В Пловдив тази есен заложиха на "зеления" бизнес и
чистата енергия
20
Предложения: Нова нормативна уредба за горските автомобилни пътища
22
Гост на редакцията: Доц. д-р Величко Гагов: Гората е светиня, а лесовъдите
са професионално и морално отговорни за нея
26
Конференция: "Хускварна" - нова година, нови продукти
28
Годишно съдържание

