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Četrti slovenski entomološki simpozij z 
mednarodno udeležbo so organizirali Slovensko 
entomološko društvo Štefana Michielija, zoologi 
Oddelka za biologijo Fakultete za naravoslovje 
in matematiko (FNM) Univerze v Mariboru ter 
Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave 
FNM. To entomološko srečanje je potekalo na 
FNM Univerze v Mariboru, obiskalo ga je več 
kot 50 udeležencev iz Slovenije, Bosne, Srbije, 
Avstrije, Italije, Nizozemske in Velike Britanije. 
Simpozija so se udeležili tudi akademik prof. dr. 
Matija Gogala, dr. Andrej Gogala, urednik revije 
Acta entomologica slovenica in dr. Werner Hol-
zinger, predsednik Avstrijskega entomološkega 
društva. Uradna jezika srečanja sta bila sloven-
ski in angleški jezik. Večina predavanj je bila v 
angleškem jeziku, prav tako diskusije. 

Ob otvoritvi simpozija so udeležence nago-
vorili dekanica FNM prof. dr. Nataša Vaupotič, 
organizator simpozija prof. dr. Dušan Devetak in 
predsednik Slovenskega entomološkega društva 
Štefana Michielija mag. Slavko Polak, tudi orga-
nizator tega srečanja.

Vabljena predavatelja prvega dne simpozija sta 
bila dr. Gerd Leitinger (Medical University Graz) 
in prof. dr. Predrag Jakšić (Univerzitet u Nišu, 
Prirodno matematički fakultet). Gerd Leitinger 
je predstavil uporabo vrstične elektronske mik-
roskopije pri raziskavah živčnega sistema žuželk, 
Predrag Jakšić zoogeografijo metuljev Panonske 

nižine. Sledilo je šestnajst predavanj strokov- 
njakov in raziskovalcev s področja entomologije. 
Predavanja so bila s področij biologije, ekologije, 
fiziologije, morfologije in vedenja žuželk. V od-
morih je potekala predstavitev posterjev.  

Vabljeni predavatelj drugega dne simpozija 
je bil prof. dr. Mirza Dautbašić (Univerzitet u 
Sarajevu, Šumarski fakultet), ki je govoril o 
ksilofagnih škodljivih žuželkah na bosanskem 
boru Pinus heldreichii. Njegovemu predavanju je 
sledilo še trinajst predavanj. Predavanja drugega 
dne simpozija so bila s področij naravovarstva, 
ekologije, sistematike, favnistike žuželk in 
aplikativne entomologije. V času odmorov smo 
si ogledali posterje. Simpozij je bil zaključen v 
popoldanskih urah. 

Srečanje entomologov je potekalo v prijet-
nem vzdušju. V obeh dneh smo imeli priložnost 
prisluhniti zanimivim in slikovitim prispevkom 
iz sveta in življenja žuželk. Izvedena so bila vsa 
načrtovana predavanja razen dveh in predstavljeni 
so bili vsi najavljeni posterji. Vsem udeležencem 
se iskreno zahvaljujemo za prisotnost, prispevke, 
diskusije in ideje za nadaljnje delo.  

Na spletni strani simpozija (http://4ses.fnm.uni-
-mb.si/) je dostopna knjiga povzetkov prispevkov 
Četrtega slovenskega entomološkega simpozija z 
mednarodno udeležbo.
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