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A vonalas létesítmények tervezésekor ma már 
követelmény az ökológiai folyosók fenntartha-
tóságának fi gyelembevétele. De megmarad-e 
a természetközeli állapotú felületek által biz-
tosított pufferhatás? Nem befolyásolja-e ne-
gatívan a beavatkozás azokat a klimatikus és 
levegőtisztasági jellemzőket, amelyekhez lét-
formánk alkalmazkodott? Ma már tudjuk a vá-
laszt. A  természeti területek megújuló, szeny-
nyeződéseket pufferelő képessége elképesztően 
erős, így hajlamosak vagyunk megfeledkez-
ni arról, hogy ez a képesség a folyamatos ter-
helés hatására, egy nehezen meghatározható 
határértéket átlépve hirtelen omlik össze. Bi-
zonyos mértékű beépítettség, széttagoltság fö-
lött már nem mehetnek végbe egyes természeti 
folyamatok. Amikor az ökológiai szempontból 
„hasznosabb” felületek tagoltsága, lefedettsé-
ge olyan mértéket ölt, hogy az alapfolyamatok 
közül némelyik csorbul, az a rendszer gyors 
összeomlását vonhatja maga után. Ezt a gya-
korlatban például akkor vesszük észre, amikor 
egy tájegységrészlet új területhasználati beso-
rolást kap. A társadalom gazdasági szempon-
tokat követve igazodik a változáshoz, így a fo-
lyamat tervezett, tudatos látszatot nyer. Például 
egy külterületi legelő lakóparkokkal történő 
felszabdalását belterületbe vonás kíséri. A fa-
lu kertvárosi rangra emelkedik, az iparterület 
vagy nagy forgalmú belvárosi útszakasz koc-
kázatos lég szennye zettségű terület lesz stb.

Jól dokumentált
felszínborítás és tájjelleg

A modern településrendezés és beruházás-
tervezés lehetővé teszi, a jogszabályi háttér pe-
dig megköveteli, hogy a területhasználati és 
felszínborítási változások által befolyásolt fo-
lyamatokat előzetesen vizsgáljuk, a területi 
alapú változásokat részletesen dokumentáljuk.
Ma már a környezeti hatástanulmányok részét 
képezi a beruházás tervezési fázisában a be-
avatkozások előtt készített nagy felbontású lé-
gifelvétel-térkép. Egyszerűbb esetben csupán a 
közvetlenül érintett terület és a várható hatás-
terület lehatárolásánál, térképi bemutatásánál 
kap szerepet. Ilyenkor a terület környezeti álla-
potának rögzítése az elsődleges cél, hogy a ké-
sőbbi változásokat – melyek részben a tervezett 
tevékenység hatására következnek be – nyo-
mon lehessen követni. Amennyiben a korábbi 
évtizedekben készült légi felvételek is rendelke-
zésünkre állnak, segítségünkre lehetnek annak 
eldöntésében, hogy az adott folyamat a beavat-
kozás nélkül is lezajlott volna, vagy valószínű-

leg az antropogén hatás következményéről van 
szó. Teljes bizonyosságot csak további vizsgála-
tokkal szerezhetünk, így egyes ipari tevékeny-
ségek esetében a terepi mintavétel, az analiti-
kai és biológiai monitoringvizsgálatok szerepe 
megkérdőjelezhetetlen. Az analitikai vizsgá-
latokat szerves és szervetlen szennyezők kon-
centrációjának, jelenlétének mennyiségi és 
minőségi meghatározására használják, a bio-
lógiai monitoring pedig a környezeti állapotra 
és esetleges szennyezők jelenlétére utal indiká-
torfajok segítségével. 
A függőleges kameratengelyű (lefelé készülő) 
légi felvételen megjelenő terepi foltok közvet-
ve (a növénytársulások elhelyezkedéséből, kü-
lönböző degradációra utaló jelekből, felszíni 
talajfolyamatokból stb.) térben kiterjeszthe-
tik a pontszerű mintavételezésből szárma-
zó kémiai és biológiai indikációs vizsgálatok 
eredményeit. A pontszerűen (diszkrét koordi-
nátákon) értelmezett információk elősegítik 
a helyszíni mintavétellel egy időszakban ké-
szített légi felvételek kiértékelését. A légifelvé-
tel-térképek alapján a felszínen tapasztalható 
jelekből következtetünk az eloszlásváltozások-
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ra, azok mértékére. Tehetjük mindezt például 
a felülettextúra, szín, adott hullámhossztarto-
mányokon mért refl ektanciaértékek és egyéb, 
az adott folyamatra jellemző értékek alapján. 
Ily módon a magas költséggel felvett terepi 
mintavételi pontok közé eső területekre vo-
natkozó információk a légi felvételről (a la-
boratóriumi eredmények fi gyelembevételével) 
gazdaságosan becsülhetőek, közelíthetőek. 
Például felszíni víztestek esetében a szerves- 
és lebegőanyagtartalom-eloszlás jól detektál-
ható, és hasonló módon közelíthető a talaj-
felszínek egyes elemeinek jelenléte. Ezekhez 
a vizsgálatokhoz jól alkalmazhatóak a csu-
pán RGB-csatornákat tartalmazó, azaz a lát-
ható tartományú elektromágneses sugárzást 
(fényt) leképző légifelvétel-térképek. Léteznek 
multi- és hiperspektrális kamerarendszerek, 
amelyek nem csupán az emberi szem által 
látható fényt érzékelik, de ez a leggazdaságo-
sabb térben alkalmazható módszer, és nincs 
olyan klasszikus felszínborítás-térképezési fel-

adat, amihez megfelelő paraméterek mellett 
ne nyújtanának alapot. 
Amennyiben egyszerre több spektrális tarto-
mányban készülnek a felvételek, csatorna-
szám alapján multi- vagy hiperspektrális állo-
mányokról beszélhetünk. Ezek a megoldások 
még több mennyiségi és minőségi informáci-
ót szolgáltatnak a felszínről, és közvetett mó-
don a felszín alatti folyamatokról. Költségvon-
zatuk nagyobb a háromcsatornás, valós színes 
fel vételezésnél, és számítógépes, részben au-
tomatizált, alaposan ellenőrzött kiértékelé-
si módszereket feltételeznek, mivel az embe-
ri szem számára szokatlan módon jelenítik 
meg a felszínrészleteket. A szennyeződések, 
haváriák, bonyolultabb környezeti folyama-
tok feltárásában rendkívül hasznosak. A gya-
korlatban inkább katasztrófák, különös fi gyel-
met igénylő, vizuálisan nehezen detektálható 
anyagok, eseti jelenségek feltérképezésénél ke-
rülnek előtérbe. Hatástanulmányokban akkor 
találkozunk ilyen módszerrel gyűjtött térbe-
li adatokkal és ez alapján felvett tematikus 
térképekkel, amikor valamilyen környezeti 
probléma kapcsán már korábban elkészültek 
a hiperspektrális felvételek. Amennyiben ren-
delkezésre állnak, érdemes kiértékelni őket a 
tervezett beruházás során esetlegesen várható 
hatások szempontjából. A tanulmányban rög-
zített alapállapoti referenciaértékek egy jövő-
beli havária esetén viszonyítási alapot képez-
hetnek. 

Olcsón, gyorsan

A jóval olcsóbb és gyorsabban szervezhe-
tő nagy felbontású, széles dinamikai tarto-
mányú valós színes és multispektrális ter-
mékek ma már nélkülözhetetlen kellékei a 
térbeli vizsgálatsoroknak, történjenek termé-
szeti területen vagy készüljenek egy telepü-
lésrendezési terv előkészítéséhez. Egy közepes 

kockázatú nagyberuházás, ipartelep, gyár-
terület előzetes hatástanulmányának elké-
szítésekor nagy felbontású valós színes légi-
felvétel-térkép (fotómozaik, ha a lehetőségek 
engedik, ortofotótérkép) és a kiértékelésé-
vel nyert fedvények közlése elvárható, mivel 
a nagy felbontású állomány a későbbiekben 
olyan szempontrendszer szerint is interpretál-
ható, ami az előzetes tervek készítésekor még 
fel sem merült. Ez elősegíti a jogi, szabályozá-
si és környezetvédelmi döntéshozatalt, a meg-
fontolt, környezettudatos tervezést, lehetővé 
teszi a kis és nagy léptékű folyamatok áttekin-
tését és gyors értékelését. 

Térinformatikai
monitoringrendszer

A távérzékeléssel (így a légi fényképezéssel) és 
a terepi mintavétel segítségével végzett vizsgá-
latok részletességének (felbontás és a kiértéke-
lés részletessége) és pontosságának függvényé-
ben alakul a végeredményül kapott tematikus 
térképek és térinformatikai adatbázisok meg-
bízhatósága. Ezért a tanulmány készítője kö-
teles feltüntetni az alkalmazott adatszerzési 
módszerek paramétereit, valamint a lehetsé-
ges statisztikai torzításokat és hibákat. Ha ezt 
elmulasztja, az információk nem képeznek hi-
teles alapot a későbbi retrospektív elemzések 
során, elveszítik bizonyítékértéküket a jogi és 
valóságos állapotok összevetésénél.
Óriási jelentősége van egy nagy részletességű, 
folyamatos, országos szintű táj-érték- és fel-
színborítás-változási térinformatikai moni to-
ring rendszer felállításának az ökológiai, egész-
ségügyi, klímaváltozás- és vegetációelemzési 
kutatások, valamint a szabályozás és területi 
tervezés elősegítésére. Többek között erre sze-
retnénk példát bemutatni a folyamatosan fris-
sülő, jelenleg a vörösiszap-elöntés területét be-
mutató közhasznú www.rsgis.eu weboldalon.

A nagy felbontású távérzékeléssel gyorsan és gazdaságosan 
előállított térképi állományok a legkisebb rejtőzködő tájsebre 
és vegetációs változásra is felhívják a fi gyelmet, mérethelye-
sen ábrázolva azt

� 
A táj gyors 
változásai 
növelik a 
nagy léptékű 
felmérések 
iránt 
támasztott 
igényt

26-27 madártávlat.indd   2726-27 madártávlat.indd   27 1/13/11   1:27 PM1/13/11   1:27 PM


	026_MERNOK1101_1
	027_MERNOK1101_1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /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 true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 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 true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /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 true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 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 true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


