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Zagorodniuk I. Polytype species of Bats from the Eastern Europe and Their 
Diagnostics. — Totals of taxonomic revision of the sibling and morphologically 
related species of bats and their essential morphological differences are summa-
rized. Principal possibility of species morphological diagnostics and some regulari-
ties in their morphological differentiation are shown. In each case, established dif-
ferences deal with the features that are age-dependently. All of them are 
determined by heterochronies in the formation as well as in the level of develop-
ment of initial type of each morphological feature. 

 
 

Сучасні погляди на склад теріологічної фауни регіону суттєво відмінні 

від тих, що були прийняті впродовж останнього 50-річного періоду розвит-

ку фауно-таксономічних досліджень. Основою усіх традиційних поглядів на 

склад теріофауни Європи стало зведення Елермана та Морісон-Скота, яким 

було завершено період стихійних перебудов та подрібнень таксономії ссав-

ців (Ellerman, Morrison-Scott, 1951). Власне на цій основі були побудовані 

усі наявні теріологічні зведення, від мірила окремих регіонів (Татаринов, 

1956) чи країн (Корнєєв, 1965 та ін.) до Палеарктики загалом (Кузякин, 

1950; Громов и др., 1963; Corbet, 1978; тощо).  
 

Політипні види кажанів у східноєвропейській фауні  

Останніми роками накопичились численні нові дані щодо таксономіч-

ної диференціації політипних груп ссавців, певною мірою відбиті у сучас-

них таксономічних зведеннях (Wilson, Reeder, 1993 та ін.).  
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Таблиця 1. Полiвиди кажанів Східної Європи (за Загороднюком, 1998) 

Колишні види Категорія Складові полівидів 

Rhinolophus ferrumequinum близькі види ferrumequinum + ”euryale” 
Myotis myotis близькі види myotis + blythii  
Myotis mystacinus двійники mystacinus + brandtii 
Plecotus auritus близькі види auritus + austriacus 

 
 

Надвидові комплекси, що включають кілька видів-двійників та морфо-

логічно близьких видів, виявлені серед найрізноманітніших таксономічних 

груп: їжаків та мідиць, сарн та ховрахів, мишей та нориць (Загороднюк, 

1998). Загалом у східноєвропейській фауні таких груп 19, зокрема, чотири 

надвиди кажанів – підковиків, вуханів, вусатих та великих нічниць (табл. 1). 

Всі вони відносяться більше до морфологічно близьких видів, аніж до видів-

двійників і за наявності повноцінного морфологічного матеріалу можуть 

бути ідентифіковані на індивідуальному рівні. 

Більшість "нових" видів є добре відомими для західноєвропейських фа-

хівців, однак дотепер лише нічниці великі включені у списки нашої фауни 

як пара морфологічно дуже близьких видів (Абелєнцев, Попов, 1956; Кры-

жановский, Емельянов, 1985). Останнім роками певний прогрес досягнутий 

і в діагностиці інших груп східноєвропейських кажанів, зокрема, вусатих 

нічниць, вуханів та підковиків (табл. 1).  
 

Надвид Rhinolophus ferrumequinum  

Надвид представлений у фауні Східної Європи двома морфологічно 

близькими видами – Rhinolophus ferrumequinum та R. euryale. Перший з 

них – характерний мешканець регіону, ареал другого лише краєм торкається 

південних теренів регіону. Диференційний діагноз групи "ferrumequinum" 

відносно єдиного у нашій фауні добре відокремленого суміжного виду 

R. hipposideros: КБ-довжина черепа перевищує 15 мм (15–21), довжина зу-

бного ряду – більша від 6 мм (6,1–8,7). Верхній малий премоляр – туповер-

хівковий і розміщений ззовні зубного ряду; його висота досягає лише кіль-

кох відсотків довжини ікла. 
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Критерії гетерогенності. Питання про наявність "середніх" підко-

воносів у фауні регіону підіймалось неодноразово і його історія, як і видові 

ареали, детально розглянуті у нещодавній ревізії групи (Zagorodniuk, 1998).  

За цитогенетичними ознаками європейські види роду мало мінливі (2n=56–58, 

Zima, 1982). У R. hipposideros – 56-хромосомний каріотип (має тільки пару крупних 

метацентриків, інші – акроцентрики). Інші види мають 2n=58, з яких тільки одна 

відносно дрібна пара – метацентрики, 1 пара точкових хромосом, статеві – 2-плечі 

(У – дрібний), на одному акроцентрику – виразна прицентромерна констрикція, 

тобто види групи "ferrumequinum" мають немінливий анцестральний каріотип.  

За морфологічними ознаками всі види утворюють неперервний ряд, у 

якому R. ferrumequinum посідає крайове місце як сильно спеціалізований 

вид (крупні розміри, сильно виразні гребені на черепі, вилична ширина по-

мітно перевищує мозкову, витіснений з зубного ряду і часто редукований 

верхній малий передкутній зуб тощо). Ознаки "середніх" підковоносів, зок-

рема підковоноса південного, є значною мірою проміжними між ознаками 

великого і малого підковоносів, однак вони значно ближче до R. ferrume-

quinum. Розширений ключ до діагностики видів включає весь комплекс тра-

диційних вимірних та одонтологічних ознак (Покиньчереда, 1997; Zago-

rodnyuk, 1998): 
 
 

Підковоніс великий (R. ferrumequinum) Підковоніс південний (R. euryale) 

Розміри тіла великі. Передпліччя більше 51 
мм (51–60,5 мм). 

Розміри тіла середні. Довжина передпліччя 
43–51 мм.  

Верхній виступ сідла заокруглений. Верхній виступ сідла видовжений, з гострою 
вигнутою верхівкою. 

КБ-довжина черепа перевищує 18 мм (18,5–
20,5), довжина зубного ряду більша за 7,5 мм 
(7,7–8,7). 

КБ-довжина черепа менша від 18 мм (15,2–
17,0), довжина зубного ряду не більша за 7,5 
мм (6,1–7,5). 

Верхні ікла та великий передкутній зімкнені, 
малий премоляр відсутній або лежить ззовні 
від лінії зубного ряду.  

Верхні ікла та великий передкутній розділе-
ні напівредукованим малим премоляром, що 
лежить посередині лінії зубів.  

Закарпаття, Крим Карпати, Поділля, Крим. 
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Надвид Myotis myotis  

Надвид представлений у фауні Східної Європи двома морфологічно 

близькими видами, які звичайно не відрізняють у польових умовах – Myotis 

myotis та Myotis blythi (oxygnathus auct.). Диференційний діагноз цієї групи 

від роду дрібних нічниць визначається низкою надійних ознак, серед яких 

найефективнішими є відмінності груп у загальних розмірах тіла та черепа. 

Myotis (s. str.) – найбільші нічниці нашої фауни: довжина передрам’я понад 

52 мм (звичайно 55–65 мм), вуха відносно короткі, КБ-довжина черепа по-

над 19 мм, довжина верхнього зубного ряду понад 8 мм; сагітальний гребінь 

на черепі добре виразний. 

Критерії гетерогенності. П. Стрелков (1963) вказує на неможливість 

діагностики видів за екстер’єрними ознаками і наводить обидва види вели-

ких нічниць (myotis+oxygnathus) єдиною тезою11. У зведеннях з фауни Укра-

їни (Абелєнцев, Попов, 1956; Корнєєв, 1965 тощо) визнають обидва види і 

наводять їх діагностику окремими тезами. У Криму та на Кавказі пошире-

ний тільки M. blythii, на Поділлі та у Карпатах поширена M. myotis, у Закар-

патті наявні обидва види, що варто враховувати при діагностиці. Міжвидові 

відмінності пов’язані з загальними розмірами тварин. За П. Стрєлковим 

(1963), фактично єдиними надійними ознаками є виміри черепа (у blythii – 

менші), якісні краніальні та одонтологічні ознаки відсутні. Б. Волошин 

(Woloszyn, 1991) відзначає певні відмінності у формі козелка.  

Загалом велика нічниця нагадує дуже дорослу гостровуху зі збережен-

ням головних пропорцій тіла і черепа. Корнєєв (1965) справедливо зазначає, 

що череп меншого виду (blythii) має вкорочений носовий відділ, мозкова 

капсула розширена і сплющена зверху, натомість у M. myotis череп з видов-

женим рострумом, вузьким міжочним проміжком і помітно звуженою спе-

реду мозковою капсулою. Онтогенетична складова є дуже характеристич-

ною для всіх пар морфологічно близьких видів.  

                                                           
11 Примітка П. Стрєлкова (с. 146) така: “По одним внешним признакам без сравнительного 
материала точное определение этих видов почти невозможно”. 
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Міжвидові відмінності такі:  

 
Нічниця велика (Myotis myotis) Нічниця гостровуха (Myotis blythii) 

Розміри великі: загальна довжина тіла 70–79 
мм. Довжина передрам’я 59–65 мм, висота 
вуха не менше 26 мм. 

Розміри менші: загальна довжина тіла 58–74 
мм. Довжина передрам’я до 61 (53–61) мм, 
висота вуха 21–26 мм. 

Вушниця зверху не звужена; зовнішня сто-
рона вуха помітно випукла. Козелок широкий, 
рівномірно звужується догори, його верхівка 
заокруглена. 

Вушниця звужена; зовнішня сторона вуха 
майже не випукла. Козелок тонкий, різко зву-
жений догори, його верхівка загострена. 

Забарвлення спини сіро-димчасто-буре з каш-
тановим відтінком. 

Забарвлення хутра на спині буро-каштанове з 
палевим відтінком. 

КБ-довжина черепа понад 22 (22–24) мм, дов-
жина верхнього зубного ряду понад 9,6 мм 
(9,7–10,6). 

КБ-довжина черепа менша від 22 мм (19–22), 
довжина верхнього зубного ряду не переви-
щує 9,7 мм (8,1–9,6). 

Другий верхній малий передкутній (Р3) мен-
ший від попереднього в 3–4 рази і сильно 
зсунутий з лінії зубного ряду. 

Другий верхній малий передкутній (Р3) мен-
ший від попереднього в 2 рази і тільки трохи 
зміщений з лінії зубного ряду. 

Карпати загалом та Поділля.  Закарпаття, Причорномор’я, Крим.  
 
 

Надвид Myotis mystacinus auct.  

Надвид представлений у фауні Східної Європи двома близькими вида-

ми – Myotis mystacinus та Myotis brandtii. Диференційний діагноз полягає в 

тому, що це найдрібніші нічниці (у Selysius загалом FA<42 мм; у вусатиків 

до 38 мм), на зовнішньому краю вушниць є неглибока виразна вирізка, кри-

лова болона прикріплена до задніх кінцівок біля основі зовнішнього пальця 

(оточує всю ступню), вуха відносно короткі тощо. Як і всі інші нічниці, 

мають прямий гострий козелок, вузькі широко поставлені вуха, одну грудну 

пару сосків, по два малих премоляри в обох щелепах. Довжина вуха 12–17 

мм, козелок дуже темний, ступня коротка (близько 1/2 довжини гомілки), 

хутро з золотавим відтінком. Загалом надвид рідкісний: відомо лише 20 

колекційних особин, що становлять лише 1,8 % загального обсягу колекцій 

кажанів з території України (Загороднюк, Ткач, 1996).  
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Критерії гетерогенності. Довгий час цей надвид розглядався як один 

політипний вид12 (Кузякин, 1950; Бобринский и др., 1965 та ін.). Цикл праць 

західних колег, опублікований впродовж 1958–1976 рр. (див. огляд: Стрел-

ков, Бунтова, 1982) показав наявність стійких, хоча і дуже дрібних морфо-

логічних відмінностей у вимірах черепа та розмірах і формі бакулюму (To-

pal, 1958; Hanak, 1965; Ruprecht, 1974 та ін.). Перше повідомлення про 

наявність двох видів на теренах Східної Європи датоване лише 1978 р. (Бу-

нтова, Стрелков, 1978). У подальшому цими дослідниками опубліковано 

результати докладного порівняння двох видів з території кол. СССР (Стрел-

ков, Бунтова, 1982), згідно з якими види мають сталі відмінності за низкою 

дрібних морфологічних ознак. За каріотипом види не відмінні (Zima, 1978; 

Zima, Kral, 1984).  

Практично усі дослідники наголошують на подібності обох видів за зо-

внішнім виглядом та розмірами тіла, при цьому брандтову нічницю опису-

ють як трохи крупніший і темніше забарвлений вид (Woloszyn, 1991; Стрел-

ков, Бунтова, 198213). Докладне порівняння двох видів, проведене останніми 

авторами, показало сталі міжвидові відмінності у морфології та вимірах 

пеніса, бакулюму та передкутніх зубів. Тоді ж показано не дуже яскраві 

відмінності у вимірах тіла і черепа, однак, на противагу попереднім дослі-

дженням більш західних популяцій, відмінності у загальних розмірах черепа 

виявились несуттєвими, що можна поясними географічною мінливістю ана-

лізованих видів. Загалом Брантова нічниця має більші виміри, більш видов-

жений ростральний відділ, відносно нижчий череп, довшу нижню щелепу, 

довше передрам’я (Ruprecht, 1974; Бунтова, Стрелков, 1982).  
 

                                                           
12 В. Абелєнцев (1951) визначив одну з нестандартно забарвлених дрібних Selysius з рівнинного 
Закарпаття як M. ikonnikovi, що стало з часом загальновизнаним (Абелєнцев, Попов, 1956; 
Крижановский, Емельянов, 1985 та ін.) і дало підстави занести цей далекосхідний вид групи 
mystacinus до "Червоної книги України" (1980). Згідно з детальним описом цієї знахідки її 
варто перевизначити як Myotis mystacinus (Zagorodniuk, 1998c). 
13 Поважні автори докладної ревізії вусатиків підкреслюють, що ними «никаких явных наруж-
ных отличий между исследуемыми видами не обнаружено» (с. 1228). 
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Нічниця вусата (Myotis mystacinus) Нічниця Брандта (Myotis brandtii) 

Розміри тіла найменші серед Myotis регіону, 
передрам’я 31–37 мм. 

Розміри тіла відносно більші, FA=33–38 мм. 

Хутро відносно ясне, з бронзовим смагом. Хутро темне, темно-каштанове до чорного. 

Козелок гострий, з майже рівним заднім 
краєм. Вухо, прикладене до голови, не висту-
пає за кінчик носа. 

Козелок туповерхівковий, з опуклим заднім 
краєм. Вухо, прикладене до голови, виступає 
за кінчик носа на 1–3 мм. 

Шпора часто з невеликою подібною до епіб-
леми складкою. 

Шпора без епіблемо-подібної складки. 

Пеніс рівномірно вузький, до 1 мм у діаметрі. 
Удова кістка у вигляді видовженого непра-
вильного овалу, без розширення проксималь-
ної частини і без проксимальної виїмки посе-
редині; в середньому 0,7x0,3 мм. 

Пеніс буловоподібний, кінчик у діаметрі по-
над 1,4 мм (в середньому 2 мм). Бакулюм гру-
шовидної форми, з розширеною проксималь-
ною частиною і проксимальною серединною 
виїмкою; в середньому 0,9x0,6 мм. 

Череп невеликий, відносно високий, з нероз-
винутим ростральним відділом і короткою 
нижньою щелепою. 

Череп відносно великий, низький, з відносно 
видовженою лицьовою частиною і довгою 
нижньою щелепою. 

Другі малі премоляри (зверху і знизу – P3, P3) 
сильно редуковані, їх коронки складають не 
більше 1/2 висоти попереднього зуба (P2). 
Згадані премоляри сидять у зубному ряду 
щільно, і звичайно P2 витіснені назовні зуб-
ного ряду. 

Другі малі премоляри (зверху і знизу – P3, P3) 
нормально розвинуті, їх коронки складають 
від 2/3 до 3/4 висоти попереднього зуба (P2). 
Ці премоляри сидять у зубному ряду вільно, 
звичайно P2 не витіснений назовні зубного 
ряду. 

На великому передкутньому (P4) гострий 
виступ на цингулюмі звичайно відсутній або є 
у вигляді округлого горбка без вістря. 

На великому передкутньому (P4) гострий ви-
ступ на цингулюмі звичайно є, у вигляді ви-
сокого гострого горбка, сурозмірного до P3. 

Загалом поширений на півдні регіону, від 
Карпат та Поділля до Криму та Східних обл. 

Ареал більш північний, очікуються знахідки у 
Карпатах, на Волино-Поділлі та Поліссі.  

 
 

Надвид Plecotus auritus (auct.)  

Надвид представлений у фауні Східної Європи двома морфологічно 

близькими видами – Plecotus auritus та P. austriacus. Група дуже добре відо-

кремлена від інших за всім комплексом екстер'єрних та краніальних ознак. 

Два наявні види є морфологічного дуже близькими, і більшість попередніх 

визначень відноситься не до P. auritus, а до обох відомих видів.  
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Визначення подається загалом за ключем К. Ковальського і А. Рупрех-

та (Kowalski, Ruprecht, 1984) з уточненнями згідно з працею П. Стрєлкова 

(1988). 

 
Вухань сірий (Plecotus austriacus) Вухань звичайний (Plecotus auritus) 

Горбки на передньо-верхньому краї повік 
невеликі, значно менші ока. 

На передньо-верхньому краї повік є великі, 
розміром з око, овальні горбки, вкриті вібри-
сами. 

Відстань між горбками через лоб тварини 
складає 3–4 діаметра одного горбка. 

Відстань між горбками через лоб тварини рів-
на 1–1,5 діаметрам горбка. 

Кінець морди позаду мочки носа не розду-
тий або слабо роздутий і вкритий рідким, 
коротким волоссям. 

Кінець морди позаду мочки носа роздутий і 
густо вкритий волоссям. 

Хутро спини інтенсивно сіре, черево світло-
сіре або білувате. 

Хутро спини бурого забарвлення, черево жов-
тувате. 

Пеніс булавоподібний. Кінчик пенісу загострений.  

КБ-довжина не менша від 15,8 мм (15,8–
16,9). 

КБ-довжина звичайно до 15,8 мм (14,0–15,9). 

Верхній малий передкутній становить до 10 
% висота ікла. 

Верхній малий передкутній становить близько 
1/3 висота ікла. 

Довжина мандибули перевищує 11,0 мм, а 
висота – понад 3,3 мм. 

Довжина нижньої щелепи менша від 11,0 мм, а 
висота її – менша від 3,2 мм. 

Кутовий відросток мандибули видовжений і 
нахилений вниз.  

Кутовий відросток мандибули короткий була-
воподібний.  

 
 
 

Обговорення 

Очевидно, що всі види мають достатні для їх ідентифікації морфо-

логічні відмінності. В основному ці відмінності полягають у фіксації різних 

онтогенетичних стадій розвитку морфологічних структур в дефінітивному 

стані. Відповідно, практично всі відмінні ознаки мають онтогенетичну 

складову, і це необхідно враховувати при визначенні матеріалу та при вико-

ристанні тих чи інших діагностично вагомих ознак (табл. 2). 
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Таблиця 2. Характер прояву діагностичних ознак у видів-двійників кажанів  

Надвид (колишній вид) Прояв ознак за онтогенетичною шкалою 

 juv  sen 
Rhinolophus ferrumequinum euryale ferrumequinum 
Myotis myotis blythii myotis 
Myotis mystacinus mystacinus brandtii 
Plecotus auritus austriacus auritus 

 
 

Література 
 
1. Абеленцев В. И. О летучих мышах Закарпатской и других западных областей УССР // Наук. 

зап. Київськ. держ. ун-ту. – 1950. – Том 9, вип. 6. – С. 59–74. – (Тр. зоол. музею, Т. 2).  
2. Абелєнцев В. I., Попов Б. М. Ряд рукокрилі, або кажани – Chiroptera / Фауна України. Ссав-

ці. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – Том 1, вип. 1. – С. 229–446. 
3. Бобринский Н. А., Кузнецов Б. А., Кузякин А. П. Определитель млекопитающих СССР. – 

Москва : Просвещение, 1965. – 383 c. 
4. Бунтова Е. Г., Стрелков П. П. Распространение и ландшафтная приуроченность Myotis 

mystacinus Kuhl, 1819 и Myotis brandti Eversmann, 1845 (Chiroptera) // Морфол., сист. и эвол. 
жив-х. – Л-д : Зоол. ин-т АН СССР, 1978. – С. 50–54.  

5. Громов И. М., Гуреев А. А., Новиков Г. А. и др. Млекопитающие фауны СССР. – Москва; 
Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – Часть 1. – 640 с. – (Определители по фауне СССР, 
издаваемые Зоол. ин-том АН СССР, вып. 82). 

6. Загороднюк І. В. Політипні види: концепція та представленість у теріофауні Східної Євро-
пи // Доповіді НАН України. – 1998. – № 7. – С. 171–178. 

7. Загороднюк I., Ткач В. Сучасний стан та історичні зміни чисельності кажанів (Chiroptera) 
на території України // Доповіді НАН України. – 1996. – № 5. – С. 136–142. 

8. Корнєєв О. П. Визначник звірів УРСР. – Видання друге. – Київ : Рад. школа, 1965. – 236 с. 
9. Кузякин А. П. Летучие мыши. – Москва : Высшая школа, 1950. – 444 с. 
10. Стрелков П. П. Усатая ночница (Myotis mystacinus) и ночница Брандта (Myotis brandti) в 

СССР и взаимоотношения этих видов. Сообщ. 2 // Зоол. журн. – 1983. – Том 62, вып. 2. – 
С. 259–270.  

11. Стрелков П. П. Бурый (Plecotus auritus) и серый (Plecotus austriacus) ушаны (Chiroptera, 
Vespertilionidae) в СССР. Сообщение 1 // Зоол. журн. – 1988. – Том 67, вып. 1. – С. 90–101.  

12. Стрелков П. П., Бунтова Е. Г. Усатая ночница (Myotis mystacinus) и ночница Брандта 
(Myotis brandti) в СССР и взаимоотношения этих видов. Сообщение 1 // Зоол. журн. – 
1982. – Том 61, вып. 8. – С. 1227–1241.  

13. Татаринов К. А. Звірі західних областей України. Екологія, значення, охорона. – Київ : 
Вид-во АН УРСР, 1956. – 188 с.  

14. Червона книга Української РСР. – Київ: Наук. думка, 1980. – 504 с.  
15. Corbet G. B. The mammals of the Palaearctic region: a taxonomic review. – London, Ithaca : 

Cornell Univ. Press, 1978. – 314 p. 
16. Ellerman J. R., Morrison-Scott T. C. S. Checklist of Palaearctic and Indian Mammals 1758 to 

1946. – Tonbridge : Tonbridge Printers Ltd., 1951. – 810 p. 
17. Hanak V. Zur Systematik der Bartelfledermaus Myotis mystacinus Kuhl, 1819 und des Vorkom-

men von Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 in Europa // Vestn. Ceskoslov. spol. zool. – 1965. – 
Vol. 29, N 4. – S. 353–367. 



 65 

18. Pucek Z. (Red.). Klucz do oznaczania ssakow Polski. – Warszawa : Panstw. Wydaw. Nauk., 
1984. – 388 p. 

19. Ruprecht A. The occurrence of Myotis brandtii (Eversmann, 1845) in Poland // Acta Theriol. – 
1974. – Vol. 19, N 6. – P. 81–90.  

20. Topal G. Morphological studies on the os penis of bats in the Carpathian Basin // Ann. Hist.-Nat. 
Mus. Nation. Hungarici. – 1958. – Vol. 50 (ser. nova), N 9. – P. 331–342. 

21. Wilson D. E., Reeder D.-A. (eds.). Mammal species of the World: a taxonomic and geographic 
reference (second edition). – Washington, London: Smithsonian Inst. Press, 1993. – 1206 p. 

22. Zagorodniuk I. Taxonomic and biogeographical study of the genus Rhinolophus from Eastern 
Europe // Acta zool. cracow. – Krakow, 1998. – 48. – In press. 

23. Zima J. Chromosomal characteristics of Vespertilionidae from Czechoslovakia // Acta Sci. Nat. 
Brno. – 1978. – Vol. 12, N 12. – 38 p. 

24. Zima J. Karyotypy tri druhu vrapencu (Rhinolophus ferrumequinum, Rh. hipposideros, Rh. euri-
ale) z Ceskoslovenska // Lynx (n. ser.). – 1982. – Vol. 21. – P. 121–124. 

25. Zima J., Kral B. Karyotypes of European Mammals. I. // Acta Sci. Nat. Brno. – 1984. – Vol. 18, 
N 7. – 52 p. 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


