Брой 1/2021
1 Поздравление на инж. Мирослав Маринов – изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция по горите, по случай Новата 2021 година
3 Гост на сп. “ГОРА” проф. Тодор Кантарджиев. Не подценявайте вируса
7 Юбилеен форум. 60 години лесозащитни станции в България
8 Професионални изпитания. Лесовъдите срещу стихията
10 Професионални изпитания. Дърветата са целите в лед, чупят се и падат
12 Професионални изпитания. 2007 – годината на пожарите и ледолома в нашите гори
14 Споделен опит. Спасяване на гората при природни бедствия
16 Професията днес. Професионализмът изисква смелост и постоянство
19 Консултация: Вие питате
22 Памет. 100 години от рождението на доц. Марин Керемедчиев
23 Памет. 100 години от рождението на акад. Мако Даков
24 Растем заедно. Бъдещето ни дава нови възможности
27 Жени лесовъди. Годишна среща на Сдружение “Клуб “Фортуна”
Брой 2/2021
1 Хубава си, моя горо. По-високи изисквания за управление
3 Ловно стопанство. Грижи за дивеча през зимата
6 Споделен опит. Добри практики при отглеждане на буковите гори
8 Анализ. Инвентаризация на горските култури през 2020 година
10 Нови методи. Черната и бялата мура
13 Консултация: Вие питате
14 Анализ. Цените на дървесината в България и Европа за 2018 – 2020 година
18 Дърводобивът днес. Трудна година за дърводобива
20 Анализ. Актуално за африканската чума по свинете
24 Архивна хроника. Исторически поглед към стопанисването на горите край Якоруда
25 Юбилей. Лесовъдът от Странджа инж. Иван Борисов
26 Недървесни горски ресурси. Зимният бял трюфел е търговски вид с голям
потенциал за България
Брой 3/2021
1 Седмица на гората. Обръщение на изпълнителния директор на ИАГ инж. Мирослав
Маринов
3 70 години горски семеконтролни станции. Далновидно държавническо и лесовъдско
решение
6 Лесозащита. Здравословното състояние на горите през 2020 г. и предвидените
лесозащитни мероприятия през 2021 година
11 Позиция. За лесничеите и горската професия!
12 Юбилей. Проф. д.н. Нино Нинов на 75 години
14 Ловно стопанство. Падналите рога – скритите следи при определяне на развитието
и качеството на трофеите
18 Дърводобивът днес. Бизнесът в горите – реалност и подкрепа
20 Анализ за ефективна борба с болестта. Синият език по дивите преживни животни в
оградени площи
25 Международен ден на горите – 2021 г. Здравите гори означават здрави хора
28 Горска педагогика – забавна страничка за малки и пораснали деца
Брой 4/2021
1 Хубава си, моя горо. Произведения на деца, участници в инициативата на ИАГ
“Бъди посланик на гората”
3 Седмица на гората
9 Анализ. Резултати от осъществения през 2020 г. контрол от ИАГ и нейните
структури
12 Ловно стопанство. Хищниците
16 Анализ. Национална горска инвентаризация – минало, настояще, бъдеще
20 Архивна хроника. През величествените гори на Дикчан

23 Консултация: Вие питате
24 Анализ за ефективна борба с болестта. Синият език по дивите преживни животни в
оградени площи
28 Горска педагогика – забавна страничка за малки и пораснали деца

