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In memoriam Petró Ede
(1941– 2012)
Petró Ede 1941. október 30-án született Budapesten. Édesapja
1944-ben Erdélyben halt meg, így 14 éves koráig, Pestlõrincen élt
édesanyjával, nagymamájával, keresztszüleivel és unokaöccsével.
Tatán a Mezõgazdasági technikumban érettségizett 1959-ben, majd
a mai Szent István Egyetemen 1964-ben mezõgazdasági mérnöki,
1967-ben pedig növényvédelmi szakmérnöki (ma növényorvosi)
diplomát szerzett.
Egész életét a természet szeretete és védelme hatotta át, melyre
már kisiskolás korában Gönyei Sándor bácsi (néprajzkutató, biológus) vezette rá. Középiskolás korában a puhatestû állatok (Mollusca) és azok magyarországi képviselõi, kagylók, csigák kötötték le a
figyelmét. Végig kitartott az ezen állatokkal foglalkozók tudományos körében is, a Magyar Malakológiai Társaság egyik alapító
tagja volt. Elsõ munkái még egyetemista korában (1963) a balatoni kagylók (Unio tumidus
solidus Zelebor és Unio pictorum balatonicus Küster) biztos meghatározásával kapcsolatosak.
Agödöllõi dombvidék Mollusca faunájának négy évi kutatási eredményét 1964-ben az Állattani Közleményekben publikálta. Õ észlelte elsõként 1980-ban az amuri kagyló (Anodonta woodiana)
magyarországi megjelenését a körösi holtágakban. Utolsó jelentõs
munkája egy hazánk faunájára új genus és új faj, a Hauffenia kissdalmae (apró körszájúcsigácska vagy Kiss Dalma csigája) leírása
Erõss Zoltánnal közösen. A faj elnevezése Ede hõn szeretett unokája neve után történt.
Több mint 35 évig, nyugdíjazásáig dolgozott a Mezõgazdasági Minisztérium Növényvédelmi Központjában, ahol elsõsorban
a repülõgépes növényvédelem alkalmazástechnikai szakértõje
volt. Munkája más, számos gyakorlati feladatot is jelentett. Részben védekezéstechnikai kérdések tisztázása, fõleg a repülõgépes
védekezést, illetve a minimális mennyiségû méreganyag környezetbe kerülését célzóan folytatott kutatásokat, – illetve az új, invazív kártevõkre vonatkozó adatokat elemezte. Foglalkozott például a kukoricabogár (Diabrotica virgifera) problematikájával.
Ez az apró bogárfaj Amerikából származik, és egy szerbiai repülõtér környezetében 1992-ben észlelt megtelepedése óta Európaszerte terjedõ, veszélyes kártevõ. Olyan speciális témákkal is foglalkozott és szakértõjévé vált, mint a tüskétlen szeder permetezhetõsége vagy az almaültetvények permetezése.
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Természetesen az Õ feladata volt a behurcolt Arion rufus csigafaj azonosítása és a védekezés kérdésének megoldása is.
Nem törekedett látványos tudós karrierre, szerény emberként a pontos tudás és a hiteles
ismeretek érdekelték. Nagyon szorgalmas, végtelenül precíz és rendkívül segítõkész malakológust ismertünk meg benne.
A tudománytörténetbe szerényen és csendesen, mint az eddigi legjelentõsebb kagylókkal
foglalkozó szakember írta be magát. Különösen szerette és nagyon értett a Pisidiumokhoz, a
törpekagylókhoz. Szinte a teljes hazai anyagot Õ revideálta és a Pisidium – fajokból, más
kagyló fajokkal együtt, hatalmas gyûjteménye volt.
Noha hirtelen és igen korán távozott el körünkbõl, emlékét tisztelettel megõrizzük.
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