Boli to monografické aktuality z oblasti lesníckych vied a poľovníctva, spracované
z domácej i zahraničnej problematiky z hľadiska biologického a technického pokroku
pre uplatnenie v prevádzke lesného hospodárstva. Pripojilo sa ruské, anglické
a nemecké resumé. Vychádzali 1–2 čísla ročne, jedno číslo v rozsahu 80–100 strán.
č. 1/1970
Alexander Ladziansky:
Posudzovanie veku jelenej zveri
č. 2/1970
Július Valtýni:
Biotechnické úpravy v zahrádzaní bystrín
č. 1/1971
Jozef Kodrík & Jozef Konôpka:
Mechanické pôsobenie vetra a snehu na lesné porasty
č. 2/1971
Jozef Kušpál:
Zariadenie na automatické triedenie sortimentov dreva
č. 3/1971
Michal Lizák:
Prebierky v ihličnatých porastoch v ČSSR a v zahraničí z hľadiska technológie
a techniky
č. 4/1971
Milan Schalek:
Komplexné zhodnotenie mechanizovaného skladu dreva VLM v Spišskej Belej
č. 1/1972
Ladislav Štefančík:
Metódy na určovanie sily a intervalu prebierok v bukových porastoch

č. 2/1972
Rudolf Jandel & Ján Koreň:
Racionalizácia prerezávok a možnosti využitia tenčiny z bukových mladín
č. 3/1972
Július Gally:
Analýza časového využívania dopravných prostriedkov ako podklad pre plánovanie
ich použitia
č. 4/1972
Július Pelcner:
Plánovanie vlastných nákladov v lesnom hospodárstve na úrovni lesného podniku
a lesného závodu
č. 1/1973
Jozef Faith & Jozef Konôpka:
Zvyšovanie odolnosti lesných porastov proti vetrovým a snehovým kalamitám
č. 2/1973
Jozef Remiš:
Výchova borovicových porastov
č. 1/1974
Pavel Vachula:
Racionalizácia ťažbových technológií v lesnom hospodárstve Stredoslovenského kraja
č. 2/1974
Dušan Fertáľ & Vlasta Hybbenová:
Nové technológie pri výstavbe a údržbe vozoviek lesných ciest
č. 1/1975
Ján Ilavský:
Metódy merania dreva (so zreteľom na nové technológie výroby a spracovania
drevnej suroviny)

č. 2/1975
Ondrej Čižmár:
Prevodové čísla netriedeného listnáčového rovnaného dreva
č. 2/1976
Vlasta Hybbenová & Ján Králik & Ladislav Mauritz:
Rajonizácia výskytu stavebných materiálov pre stavebnú činnosť v lesnom
hospodárstve
č. 1/1977
Marián Lukáčka:
Normovanie práce v lesnom hospodárstve
č. 2–4/1977
Jozef Jančo a kol.:
Ťažba, sústreďovanie a odvoz dreva
č. 1/1978
Milina Kočiová:
Výberové stromy smrekovca opadavého na Slovensku
č. 2/1978
Ondrej Uhorskai:
Starostlivosť o bezpečnosť práce a pracujúcich v lesnom hospodárstve
č. 1/1979
Anton Lafférs:
Výberové stromy borovice sosny na Slovensku
č. 2/1979
Jozef Jančo & Ladislav Štefančík:
Ťažba bukov cez vegetáciu
č. 1/1982
Martin Košút:
Breza a jej význam v národnom hospodárstve

č. 1/1984
Jozef Remiš:
Predpoklady a možnosti zakladania intenzívnych porastov na Slovensku
č. 1/1985
Jozef Kušpál a kol.:
Výroba sortimentov dreva na odvozných miestach a mechanizovaných skladoch
č. 1/1986
Vladimír Václav:
Diferenciálna renta v lesnom hospodárstve ČSSR
č. 2/1986
Július Valtýni a kol.:
Zásady hospodárenia v kúpeľných a rekreačných lesoch SSR
č. 3/1986
Milan Lacko a kol.:
Orientácia sociálneho rozvoja v lesnom hospodárstve SSR
č. 1/1988
Ľubomír Žlnka:
Možnosti využitia automatizácie a robotizácie v lesnom hospodárstve
č. 2/1988
Jozef Jančo a kol.:
Ťažba, sústreďovanie a odvoz dreva
č. 1/1989
Pavel Klč a kol.:
Zosuvy na lesných cestách vo flyši a metódy prevencie, sanácie a ich stabilizácie
č. 1/1990
Miroslav Stanovský:
Mechanizácia výchovy a výroby dreva v predrubných porastoch

č. 1/1992
Arnošt Kuděla:
Latentné fyziologické zmeny v sadeniciach lesných drevín vyvolané pôsobením
kyslých imisií
č. 1/1992
Jana Krajňáková:
Možnosti uplatnenia explantátových kultúr v šľachtení lesných drevín
č. 1/1996
Viera Petrášová & Rastislava Linderová & Miroslav Gecovič:
Vývoj organizácie a riadenia lesníctva na Slovensku
č. 2/1996
František Simančík:
Účinky inhibičných látok z plodov niektorých drevín na klíčenie semien Pinus
sylvestris L.
č. 1/1997
Vladimír Čaboun a kol.:
Výsledky ekologického a ekofyziologického výskumu lesných ekosystémov na výskumno-demonštračnom objekte Poľana – Hukavský grúň

