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1. Wstęp 

Zasoby wodne Wielkopolski są stosunkowo niewielkie. Nawet 
w latach przeciętnych i mokrych w środkowej części dorzecza Warty, 
występują niedobory wody w okresie wegetacyjnym, w którym suma 
opadów waha się od 240 do 290 mm, a w latach suchych nie przekracza 
połowy tej wartości (Korytowski i Szafrański 2010, Przybyła i Kozaczyk 
2001, Stachowski i Markiewicz 2011). Wielkopolska jest obszarem 
o największych deficytach wody w Polsce, które dodatkowo ulegają 
stopniowemu pogłębianiu, gdy średnie roczne opady atmosferyczne 
z wielolecia są niższe lub zbliżone do 500 mm.  

Obszary dolinowe zlewni rzecznych zajmują ponad 60% po-
wierzchni Polski. Przeważają na nich gleby hydrogeniczne, mineralne, 
mineralno-organiczne i organiczne o gospodarce wodnej typu opadowo-
gruntowego (Brandyk 2002, Kamińska i in 2006, Liberacki 2011). 
Na nich zlokalizowanych jest najwięcej technicznych urządzeń meliora-
cyjnych przeważnie o dwustronnym działaniu odwadniająco-nawa-
dniającym. Obszary te wymagają starannego zagospodarowania i ochro-
ny, gdyż charakteryzują się szczególnymi walorami przyrodniczymi, 
z bogatą fauną i florą. (Korytowski i in. 2013). Zmienny przebiegu opa-
dów miał istotny wpływ na różne zmiany zachodzące w gospodarce wod-
nej tych gleb (Przybyła i in. 2009, Przybyła i in. 2011). W uregulowaniu 
stosunków wodno-powietrznych ważne jest prawidłowe rozpoznanie 
i sparametryzowanie środowiska glebowego (Żelazo 2006, Paluch 1994). 
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Ingerencja człowieka w procesy obiegu wody może przyczynić się do 
istotnych zmian o nieprzewidywalnych skutkach. Jeżeli chodzi o rolnicze 
wykorzystanie gleb okresowo za mokrych, jak i okresowo i trwale za su-
chych, konieczne jest uwzględnienie dużej względności sezonowych za-
sobów wodnych oraz zmienności pojawiające się w seriach lat mokrych 
i suchych. Z tego powodu bardzo istotne jest rozpoznanie i sterowanie 
gospodarką wodną gleb. Gleby organiczne silnie reagują na zmiany uwil-
gotnienia Występujące często niedobory opadów w okresach wegetacji, 
w warunkach odcięcia obszarów dolinowych od wpływu rzek, doprowa-
dzić może do znacznych zniszczeń unikalnych zespołów roślinnych zwią-
zanych z terenami aluwialnym np. łąk aluwialnych czy lasów grądowych. 
Znajomość tego problemu pozwala na określenie potrzeb stosowania na-
wodnienia lub odwodnienia danego obszaru (Kasperska-Wołowicz i Ła-
będzki 2004, Kowalczak i in. 2009). Dlatego też właściwie eksploatowane 
urządzenia i systemy melioracyjne, korzystnie wpływają na ochronę 
i kształtowanie środowiska przyrodniczego tych terenów. 

2. Cel, zakres i metodyka pracy 

Celem pracy była ocena zmian zasobów wodnych gleb na polde-
rach Nielęgowo i Zagórów w okresach wegetacyjnych 2008 i 2012 roku 
suchych pod względem wysokości opadów. Analizie poddano poziom 
położenia zwierciadła wody gruntowej i zapas wody w glebie, które cha-
rakteryzowały stosunki wodne badanych obszarów dolinowych. 

Dla realizacji wyżej wymienionego celu zakres pracy obejmował: 
analizę pomiarów opadów atmosferycznych i temperatur powietrza, 
ze stacji ATM zlokalizowanej na polderze Zagórów na tle danych z wie-
lolecia (1981-2011) ze stacji IMGW w Słupcy, rozpoznanie warunków 
glebowych oraz ich właściwości fizycznych, chemicznych i wodnych, 
pomiary wilgotności gleby oraz pomiary stanów wód gruntowych w sieci 
studzienek pomiarowych. 

Na polderze Nielęgowo w typowych dla badanego obiektu profi-
lach glebowych prowadzono pomiary stanów wody gruntowej. Odbywało 
się to w studzienkach z PCV o średnicy 5 cm. Pomiary wilgotności gleby 
w profilach wykonywane były za pomocą sondy profilowej na głębokości 
10, 20, 30, 40, 60 i 100 cm, co 2 tygodnie przez cały okres wegetacyjny 
(IV-IX). Parowanie terenowe dla okresu wegetacyjnego w latach hydrolo-
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gicznych obliczone zostało metodą Penmana-Monteitha (Penman 1948). 
Do tego celu zastosowano model przeznaczony do oszacowania bilansu 
cieplnego, a na tej podstawie ewapotranspiracji rzeczywistej, który został 
opracowany w Katedrze Agrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu (Kędziora 1995). Na polderze Zagórów pomiar stanu wody 
wykonywano za pomocą sondy hydrostatycznej umieszczonej w rurce 
piezometrycznej natomiast wilgotność gleby mierzono przy użyciu czujni-
ka wilgotności objętościowej (VWC) określającej procentową zawartość 
wody w glebie. W celu oceny zmian położenia poziomu wód gruntowych 
w glebach polderu Nielęgowo wybrano do analizy 2 stanowiska pomiaro-
we (rys. 1.), Stanowisko nr 1 zlokalizowane było 20 m od Rowu Wyskoć, 
natomiast stanowisko nr 2 w odległości 35 metrów od Rowu Lubuskiego.  

 

 
Rys. 1. Lokalizacja stanowisk badawczych 
Fig. 1. Location of investigated sites 

Typowym profilem na polderze Nielegowo była gleba murszasta 
gruntowo – glejowa o rzędnej terenu 70,03 m n.p.m. W profilu 
dominującym utworem jest piasek(p), przechodzący tylko na głebokości 
42 cm w piasek gliniasty (pg) o miąższości warstwy 23 cm. 

Drugim charakterystycznym profilem była gleba murszasta 
o rzędnej terenu 70,71 m n.p.m. Na stanowisku tym, również dominował 
piasek (p), przechodzący na głębokości 72 cm w piasek słabo gliniasty 
(ps), a na głębokości 116 cm w glinę lekką. Na polderze Zagórów w ob-
rębie obniżeń terenowych wykształciły się mady oraz gleby murszowo-
mineralne, zaliczone do kompleksu słabego i bardzo słabego nadmiernie 
uwilgotnionego użytkowane w sposób ekstensywny bez większych moż-
liwości poprawy wartości produkcyjnej tych gleb.  
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3. Wyniki badań 

Szczegółową analizą objęto dwa obszary terenów dolinowych 
w Wielkopolsce. Pierwszym był obszar polderu Nielęgowo znajdujący 
się w dolinie Kościańskiego Kanału Obry, około 60 km od Poznania 
w kierunku południowo – zachodnim na 52°02’ długości i 16°39’ szero-
kości geograficznej w powiecie kościańskim (rys. 1). Drugim badanym 
obszarem był Polder Zagórów znajdujący się w środkowej części Doliny 
Konińsko-Pyzderskiej, między 370 a 380 km biegu rzeki Warty. Od 
strony zachodniej odgraniczony jest drogą powiatową Zagórów – Ląd, 
od północnej – rzeką Wartą, od wschodniej – przełożonym korytem rze-
ki Czarnej Strugi, a od południowej – stromym stokiem pomiędzy wsią 
Kopojno i miastem Zagórów. Analizowane obszary stanowią równinę 
z licznymi zagłębieniami i pozostałościami po starorzeczach.  

Suma opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym 2008, 
roku hydrologicznego 2007/2008, zaliczonym do suchego (Kaczorowska 
1962) wynosiła 212 mm i była niższa od średniej z wielolecia (1990-
2008) o 118 mm Najniższe opady wystąpiły w maju i wynosiły 17 mm. 
W porównaniu do sumy opadów z wielolecia były niższe o 35 mm. Naj-
wyższe opady wystąpiły w sierpniu w ilości 64 mm i były wyższe od 
średniej z wielolecia o 16 mm (rys. 2). 

Średnia temperatura powietrza w okresie wegetacyjnym roku 
2008 wynosiła 17oC i była wyższa od średniej z wielolecia o 0,2°C. 
Temperatury niższe od średnich z wielolecia odpowiednio o 2,4°C 
i 2,2°C zanotowano w lipcu i wrześniu. W kwietniu, maju, czerwcu oraz 
sierpniu zanotowano temperatury wyższe od średniej z wielolecia, odpo-
wiednio o 0,7°C; 0,8°C; 1,6°C; 2,5°C (rys. 3).  

Zmiany stanów wód gruntowych oraz uwilgotnienia gleb polderu 
Zagórów w okresie wegetacyjnym 2012 roku, oceniono na tle wartości 
miesięcznych sum opadów oraz średnich miesięcznych temperatur po-
wietrza z własnej stacji meteorologicznej zamontowanej na terenie obję-
tym badaniami. Otrzymane wyniki zestawiono z danymi z wielolecia 
1981-2011 ze stacji meteorologicznej Słupca (rys. 5). 
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Rys.2. Miesięczne sumy opadów w okresie wegetacyjnym 2008 roku na tle 
średnich opadów z wielolecia 1990-2008 
Fig.2. Monthly precipitation sums in 2008 vegetation season against 
the average ones from multi-year 1990-2008 

 

Rys.3. Średnie miesięczne temperatury powietrza w okresie wegetacyjnym 
2008 roku, na tle średnich temperatur z wielolecia 1990-2008 
Fig.3. Average monthly air temperature in 2008 vegetation season against the 
average air temperature from multi-year 1990-2008 
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Rys. 4. Lokalizacja stanowisk badawczych na polderze Zagórów 
Fig. 4. Location of investigated sites in Zagorow polder 

Analizowany okres wegetacyjny 2012 roku pod względem wielko-
ści opadów według klasyfikacji Kaczorowskiej (1962) zaliczany został do 
suchego. Łączna suma opadów liczona w tym okresie wyniosła 267 mm. 
W porównaniu do średniej z wielolecia (1981-2011) była niższa o 64 mm. 
Tylko w czerwcu analizowanego okresu wegetacyjnego suma opadów 
przewyższyła wartość średnią miesięczną z wielolecia o 25 mm i wyniosła 
80 mm. Warto dodać, że średnie miesięczne temperatury powietrza w ana-
lizowanym okresie wegetacyjnym były bardzo zbliżone do średnich mie-
sięcznych z wielolecia. Tylko w lipcu badanego okresu średnia temperatu-
ra powietrza była wyższa od średniej z wielolecia aż o 3,5°C.  

Na rysunku 6 przedstawiono zmiany zapasów wody w warstwie 
gleby od 0 do 50 cm oraz przebieg stanów wód gruntowych na tle co-
dziennych opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym 2008 roku 
w typowych profilach dla polderu Nielęgowo. W profilu nr 1 uwil-
gotnienie gleby było optymalne, a zapasy osiągnęły stan pomiędzy polo-
wą pojemnością wodną, a wilgotnością krytyczną. Jedynie w pierwszej 
dekadzie lipca zauważyć można niewielkie obniżenie zapasów wody 
w profilu glebowym do wilgotności krytycznej. W profilu nr 2 wilgo-
tność gleby zawierała się pomiędzy polową pojemnością wodną, 
a wilgotnością trwałego więdnięcia. W pierwszej dekadzie czerwca 
uwilgotnienie gleby spadło poniżej poziomu wilgotności krytycznej i na 
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początku lipca zbliżyło się do wilgotności trwałego więdnięcia. 
W pierwszej dekadzie sierpnia zapasy wody w glebie wzrosły i do końca 
okresu wegetacyjnego utrzymywały się pomiędzy polową pojemnością 
wodną, a wilgotnością krytyczną.  

 

  

Rys. 5. Przebieg warunków meteorologicznych w okresie wegetacyjnym 2012 
na tle danych z wielolecia 1981-2011 
Fig. 5. Weather conditions changes during the vegetation season of 2012 in the 
background of years 1981-2011  

Na początku okresu wegetacyjnego poziom zwierciadła wody 
gruntowej znajdował się 61 cm poniżej powierzchni terenu (profil nr 1). 
Natomiast w ostatniej dekadzie czerwca obniżył się do 106 cm. 
W sierpniu zaobserwowano niewielki wzrost poziomu zwierciadła wody 
gruntowej do 96 cm. Pod koniec okresu wegetacyjnego zwierciadło 
wody gruntowej obniżyło się do 113 cm poniżej powierzchni terenu. 

W profilu nr 2 poziom zwierciadła wody gruntowej układał się na 
poziomie od 78 cm w kwietniu do 157 cm we wrześniu poniżej 
powierzchni terenu. Obserwowane obniżenie się poziomu wod grun-
towych było związane z okresem wegetacyjnym, w którym pobór wody 
przez rośliny znacznie wzrasta. Cykliczność była związana głównie 
z relacją pomiędzy opadem a ewapotranspiracją, która w okresie wegetacji 
2008 roku przy niedoborze opadów w stosunku do parowania terenowego 
prowadziła do spadku zapasów wody, przesychania gleb i obniżenia 
poziomu wód gruntowych.  
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Rys. 6. Przebieg zapasów wody [mm] w warstwie 0-50 cm gleby oraz stanów 
wód gruntowych na tle opadów atmosferycznych w profilach 1 i 2 w okresie 
wegetacyjnym 2008 roku na polderze Nielęgowo 
Fig. 6. Water storage (mm) in 0-50 cm soil layer as well as groundwater level 
courses against precipitation at soil profile 1 and 2 in 2008 vegetation season in 
Nielegowo polder. 
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W tabeli 1 zestawiono głębokości położenia zwierciadła wód 
gruntowych oraz wielkości zapasów wody w wierzchniej (0-40) warstwie 
gleby na obszarze polderu Zagórów. Na wielkość zapasów wody oraz 
stany wód gruntowych w suchym okresie wegetacyjnym 2012 roku, miał 
wpływ przebieg i rozkład oraz wielkość opadów w półroczy zimowym 
roku hydrologicznego 2011/2012. Niższe sumy opadów od średnich 
z wielolecia w listopadzie i grudniu 2011 roku oraz w styczniu i marcu 
2012 roku od średnich z wielolecia spowodowały, że na początku okresu 
wegetacyjnego wystąpił niedobór opadów, który przy wyższych tempera-
turach od średnich z wielolecia pogłębił deficyt wody. 

 
Tabela 1. Zestawienie głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz zapasów 
wody w badanych stanowiskach pomiarowych na polderze Zagórów 
Table 1. Values of groundwater level and water reserves in measurement points 
in Zagorow polder 

Stanowiska 
pomiarowe 

Measurement 
points 

Amplitudy (m) wa-
hań stanów wód  

gruntowych 
Groundwater level  

Amplitudy zmian 
zapasów wody 
Water reserve 

(mm) 

1 1,8 64 

2 1,0 56 

3 1,3 108 

4 0,8 38 

5 0,8 71 

6 0,6 177 

7 1,0 13 

8 0,9 137 

9 1,2 92 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej, której ce-
lem było określenie związku pomiędzy zapasami wody w wierzchniej 
warstwie gleby, a stanami wody gruntowej największą zależność stwier-
dzono na stanowiskach nr 1, 2 i 9. Wysoki współczynnik determinacji, 
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opisujący otrzymane regresji wielomianowej między analizowanymi 
wielkościami pozwala stwierdzić, że ponad 90% całkowitej zmienności 
zapasów wody zależna jest od poziomu wahań zwierciadła wody grun-
towej. Dla analizowanych wyżej stanowisk nr 6 i nr 8, o największych 
amplitudach zmian zapasów wody, współczynnik determinacji (R2) wa-
hał się od 81 do 84, co również świadczyło o silnej zależności zapasów 
wody od poziomu wahań zwierciadła wód gruntowych. 

Wynikiem tego był spadek stanów wód gruntowych w badanych 
studzienkach oraz zmniejszenie uwilgotnienie wierzchniej warstwy gle-
by. W trakcie badanego okresu wegetacyjnego zaobserwowano najwięk-
sze amplitudy zmian zapasów wody w glebie na stanowiskach nr 6 i nr 8 
i wyniosły od 177 mm (nr 6) do 137 mm (nr 8). Natomiast wahania 
zwierciadła wody gruntowej w obu stanowiskach nie były już tak zna-
czące (0,6 m i 0,9 m). Przypuszczalnie wpływ na taki stan mogło mieć 
bliskie sąsiedztwo dawnego koryta rzeki Czarnej Strugi, gdyż oba sta-
nowiska badawcze oddalone są od osi cieku o 55 i 24 m. 

Największą amplitudą wahań poziomów zwierciadła wody cha-
rakteryzowały się stanowiska położone w wyższych partiach polderu 
Zagórów (nr 1, 3 i 9). Natomiast w stanowiskach nr 2, 4, oraz nr 7 usy-
tuowanych w najniżej położonych punktach pomiarowych amplituda 
wahań poziomu wody wyniosła średnio 0,9 m. Szczegółowa analiza sta-
nów uwilgotnienia na polderze Zagórów, wykazała różnice w zapasach 
wody w wierzchnich warstwach gleb. Największe zapasy wody stwier-
dzono w najniżej położonych partiach polderu (stanowiskach nr 2 i nr 5), 
gdzie maksymalne zapasy wody wahały się od 305 mm do 364 mm. Na-
tomiast najmniejsze amplitudy wahań zapasów wody zaobserwowano 
w analizowanym okresie wegetacyjnym na stanowiskach wyżej położo-
nych na polderze. 

4. Podsumowanie i wnioski  

W pracy przedstawiono ocenę zmian zasobów wodnych na 
terenach dwóch polderów Nielęgowo i Zagórów, położonych na obszarze 
Wielkopolski. Zmiany stosunkow wodnych badanych terenów doli-
nowych, przeanalizowano w oparciu o przebieg położenia zwierciadła 
wody gruntowej oraz zapasów wody w wierzchniej warstwie gleb. 
Szczegółowa analiza wyników pomiarów przeprowadzonych w dwóch 
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suchych, pod względem wysokości opadów okresów wegetacyjnych 
2008 i 2012 roku, wykazała różnićę stanów uwilgotnienia wierzchnich 
warstw gleb terenów dolinowych. 

Zaobserwowane zmiany zapasow wody oraz poziomu wód 
gruntowych zwiazane były z przebiegiem i rozkładem opadów 
atmosferycznych w analizowanych okresach wegetacyjnych, a także 
wielkością opadów w półroczach zimowych, poprzedzających badane 
okresy wegetacyjne. Szczegółowa analiza wyników badań pozwoliła 
sformułować następujące wnioski: 
1. W profilach typowych dla polderu Nielęgowo uwilgotnienie gleby 

w analizowanym okresie wegetacyjnym 2008 roku w warstwie 0-
50 cm było optymalne. Poziom zwierciadła wody gruntowej na 
początku okresu wegetacyjnego znajdował się wysoko i wynosił od 61 
cm do 78 cm poniżej powierzchni terenu. Amplituda wahań 
zwierciadła wód gruntowych wynosiła 54 cm, 

2. Obserwowane obniżenie się poziomu wod gruntowych było związane 
z okresem wegetacyjnym, w którym pobór wody przez rośliny znacznie 
wzrasta. Cykliczność była związana głównie z relacją pomiędzy opadem 
a ewapotranspiracją, która w okresie wegetacji 2008 roku przy 
niedoborze opadów w stosunku do parowania terenowego prowadziła do 
spadku zapasów wody, przesychania gleb i obniżenia poziomu wód 
gruntowych, 

3. Na obszarze polderu Zagórów na wielkość zapasów wody oraz stanu 
wód gruntowych oprócz przebiegu i rozkładu opadów atmosfe-
rycznych miała wpływ wysokość opadów w półroczu zimowym, 
poprzedzającym analizowany okres wegetacyjny 2012 roku, 

4. Największą amplitudą wahań poziomów zwierciadła wody charakte-
ryzowały się stanowiska położone w wyższych partiach polderu Zagó-
rów (nr 1, 3 i 9). Natomiast w stanowiskach nr 2, 4, 7 usytuowanych 
w najniżej położonych punktach pomiarowych amplituda wahań po-
ziomu wody wyniosła średnio 0,9 m. Szczegółowa analiza stanów 
uwilgotnienia na polderze Zagórów, wykazała różnice w zapasach 
wody w wierzchnich warstwach gleb. Największe zapasy wody 
stwierdzono w najniżej położonych partiach polderu (stanowiskach nr 
2 i nr 5), gdzie maksymalne zapasy wody wahały się od 305 mm do 
364 mm, 
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5. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej, stwierdzono 
zależność od 81% do 90% zmienności zapasów wody od poziomu 
wahań zwierciadła wody gruntowej. 
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Assessment of Water Management  
in the Some Valley Areas of Wielkopolska 

Abstract 

The paper presents an assessment of changes in water resources in the 
areas of two polders – Nielęgowo and Zagórów – located in the Wielkopolska 
region. Changes in water relations of the surveyed valley areas were analyzed 
on the basis of the position of groundwater table and water supplies in the top 
layer of soil. Detailed analysis of the results of measurements carried out in two 
in terms of wet, dry, and growing seasons of 2008 and 2012 showed a differ-
ence of stocks in the upper layers of soil moisture of valley areas. Changes of 
water backup and groundwater levels were associated with the course and dis-
tribution of precipitation in the analyzed periods of vegetation. In Zagórów pol-
der the amount of precipitation in the winter half-year, preceding the analyzed 
vegetation period of 2012, has also affected the size of the water supply and the 
state of groundwater. Positions located in the upper parts of Zagórów polder 
were characterized by the greatest amplitude of fluctuations in water table lev-
els. However, in the positions located in the lowest points, the amplitude of the 
fluctuations in water level amounted to 0.9 m on average. There were also dif-
ferences in the stocks of water in the upper layers of soil. The largest reserves of 
water were found in the lowest-lying parts of the polder, where the maximum 
water supplies ranged from 305 mm to 364 mm. On the basis of statistical anal-
ysis, the purpose of which was to determine the relationship between the supply 
of water in the top layer of soil and groundwater conditions in valley areas 
found that from 81% to 90% of the total variability in the water supply was 
dependent on the level of fluctuations in the groundwater table. 
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polder, poziom wód gruntowych, zapasy wody 
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polder, groundwater level, water storage 



<<
  /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


