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У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї колекція яєць (кладок) 
птахів почала формуватися з середини 1960-х рр. Хоча найбільш інтенси-
вно цей процес проходив протягом останніх двох десятиліть і має віднос-
но успішне продовження й у наш час.  

Станом на початок 2013 р. оологічна збірка налічує 164 одиниці збері-
гання (177 яєць). Протягом зазначеного періоду експонати були зібрані в 
околицях (у межах) наступних населених пунктів: м. Чернівці, с. Іспас 
Вижницького, с. Остриця Герцаївського, села Коровія і Молодія Глибо-
цького, села Веренчанка і Хрещатик Заставнівського, села Киселів і Клі-
водин Кіцманського, села Буда, Магала, Остриця, Топорівці і Чорнівка 
Новоселицького, с. Сергії Путильського та села Ворничани і Колінківці 
Хотинського районів Чернівецької області, с. Космач Косівського району 
Івано-Франківської області та села Бедриківці і Дзвиняч Заліщицького 
району Тернопільської області.  

Нижче представлено каталог оологічної колекції птахів музею (належать 
до 23 видів, 20 родів, 15 родин і 8 рядів). Вказано інвентарний номер, 
дата, лінійні розміри (довжина × максимальний діаметр, мм) яйця, місце 
знахідки, населений пункт, колектор. Описи деяких гнізд, звідки взято 
кладки, наведені у відповідних публікаціях (Скільський, 1992, 2010; Ски-
льский и др., 1995; Горбань та ін., 2008; Мелещук, Скільський, 2010; та 
ін.). 
 

Каталог оологічної колекції 

Норець великий (Podicers cristatus (L.)). № 36269–І–5093, 13.05.1992 р., яйце 
(57,3×39,3), у гнізді на воді, ставок, окол. с. Колінківці, І. В. Скільський. 
№ 36270–І–5094, 13.05.1992 р., яйце (55,0×39,5), у гнізді на воді, ставок, окол. 
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с. Колінківці, І. В. Скільський. № 36279–І–5103, 6.05.1992 р., яйце (56,5×36,7), у 
гнізді на воді, ставок, окол. с. Кліводин, І. В. Скільський. 

Квак (Nycticorax nycticorax (L.)). № 36276–І–5100, 6.05.1992 р., яйце (47,5×34,8), 
під деревом на землі (випало із гнізда) в колонії, окол. с. Кліводин, І. В. Скільсь-
кий. 

Крижень (Anas platyrhynchos L.). № 48230–ПР–6169, 17.05.2006 р., яйце 
(60,8×42,2), у гнізді на землі, деревно-чагарникова рослинність, берег р. Прут, 
окол. с. Магала, І. В. Скільський. № 48231–ПР–6170, 17.05.2006 р., яйце 
(58,6×41,4), там само, І. В. Скільський. № 48232–ПР–6171, 17.05.2006 р., яйце 
(60,0×40,5), –//–, І. В. Скільський. № 48233–ПР–6172, 17.05.2006 р., яйце 
(59,0×41,7), –//–, І. В. Скільський. 

Яструб великий (Accipiter gentilis (L.)). № 40926–І–5705, 22.05.1994 р., яйце 
(55,0×44,0), у гнізді на дереві, лісосмуга, окол. с. Веренчанка, І. В. Скільський. 
№ 40927–І–5706, 22.05.1994 р., яйце (53,0×43,0), там само, І. В. Скільський. 

Яструб малий (A. nisus (L.)). № 48226–ПР–6165, 7.05.2006 р., яйце (40,4×34,2), у 
гнізді на дереві, лісосмуга, окол. с. Ворничани, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. 
№ 48227–ПР–6166, 7.05.2006 р., яйце (40,2×33,8), там само, І. В. Скільський, Л. І. 
Мелещук. № 48228–ПР–6167, 7.05.2006 р., яйце (40,7×34,3), –//–, І. В. Скільський, 
Л. І. Мелещук. № 48229–ПР–6168, 7.05.2006 р., яйце (41,6×33,9), –//–, І. В. Скіль-
ський, Л. І. Мелещук. 

Боривітер звичайний (Falco tinnunculus L.). № 12653–І–963, дата? (очевидно 
перша половина 06.1965 р.; експонат надійшов у фонди музею 26.06.1965 р.), 5 
яєць (40,5×32,0; 40,2×31,7; 40,9×32,1; 40,5×32,1; 40,6×30,6), у «гнізді» в ніші, ске-
лі серед луків, окол. с. Сергії, В. О. Голубєв. 

Куріпка сіра (Perdix perdix (L.)). № 35986–І–5013, 14.05.1989 р., яйце 
(36,1×26,7), знайдено на стежці (частково розкльоване очевидно сірою вороною 
(Corvus cornix L.)), поле, окол. с. Молодія, І. В. Скільський. 

Фазан (Phasianus colchicus L.). № 12653–І–965, 05.1965 р., яйце (49,0×39,0), у 
гнізді на землі, луки з кущами, окол. с. Киселів, В. О. Голубєв. 

Деркач (Crex crex (L.)). № 35987–І–5014, 21.06.1991 р., яйце (40,3×29,1), знайде-
но на дорозі (частково розкльоване очевидно сірою вороною), луки, окол. 
с. Кліводин, І. В. Скільський. 

Лиска (Fulica atra L.). № 36271–І–5095, 13.05.1992 р., яйце (52,2×36,7), у гнізді 
на воді, ставок, окол. с. Колінківці, І. В. Скільський. № 36272–І–5096, 13.05.1992 
р., яйце (53,2×36,7), там само, І. В. Скільський. № 36273–І–5097, 13.05.1992 р., 
яйце (54,7×36,1), –//–, І. В. Скільський. № 36274–І–5098, 13.05.1992 р., яйце 
(52,1×36,4), –//–, І. В. Скільський. № 36275–І–5099, 13.05.1992 р., яйце 
(54,9×36,6), –//–, І. В. Скільський. № 36277–І–5101, 13.05.1992 р., яйце 
(52,7×36,9), –//–, І. В. Скільський. № 36278–І–5102, 6.05.1992 р., яйце (55,7×35,7), 
у гнізді на воді, ставок, окол. с. Кліводин, І. В. Скільський. № 36280–І–5104, 
6.05.1992 р., яйце (55,1×36,2), там само, І. В. Скільський. № 36281–І–5105, 
6.05.1992 р., яйце (53,8×35,4), –//–, І. В. Скільський. № 36282–І–5106, 6.05.1992 р., 
яйце (54,8×35,4), –//–, І. В. Скільський. № 36283–І–5107, 6.05.1992 р., яйце 
(53,4×35,6), –//–, І. В. Скільський. № 36285–І–5109, 6.05.1992 р., яйце (52,2×35,6), 
–//–, І. В. Скільський. 
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Голуб сизий (Columba livia J. F. Gm.) (var. subdomestica). № 35998–І–5025, 
18.07.1991 р., яйце (38,1×29,5), у гнізді на землі (внутрішній двір краєзнавчого 
музею), масиви старої багатоповерхової забудови, м. Чернівці, І. В. Скільський. 
№ 35999–І–5026, 18.07.1991 р., яйце (39,1×29,4), там само, І. В. Скільський. 
№ 36000–І–5027, 18.07.1991 р., яйце (39,8×30,7), –//–, І. В. Скільський. № 36001–
І–5028, 18.07.1991 р., яйце (40,8×30,4), –//–, І. В. Скільський. 

Сорокопуд терновий (Lanius collurio L.). № 48181–ПР–6120, 4.07.2005 р., яйце 
(20,5×15,9), у гнізді на кущі, деревно-чагарникова рослинність, берег р. Прут, 
окол. с. Магала, І. В. Скільський. № 48182–ПР–6121, 1.07.2005 р., яйце 
(20,9×16,6), у гнізді на дереві, лісосмуга, окол. с. Дзвиняч, І. В. Скільський. 
№ 48183–ПР–6122, 29.07.2006 р., яйце (21,1×15,9), у гнізді на кущі, пасовищні 
луки з чагарниками, окол. с. Ворничани, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. 
№ 48184–ПР–6123, 29.07.2006 р., яйце (21,4×16,6), там само, І. В. Скільський, 
Л. І. Мелещук. № 48185–ПР–6124, 26.05.2006 р., яйце (20,0×15,7), у гнізді на ку-
щі, луки з чагарниками, окол. с. Чорнівка, І. В. Скільський, Н. А. Смірнов. 
№ 48186–ПР–6125, 26.05.2006 р., яйце (20,6×16,2), там само, І. В. Скільський, 
Н. А. Смірнов. № 48187–ПР–6126, 1.07.2005 р., яйце (20,8×16,3), у гнізді на дере-
ві, лісосмуга, окол. с. Дзвиняч, І. В. Скільський. № 48188–ПР–6127, 26.05.2006 р., 
яйце (22,5×16,1), у гнізді на кущі, луки з чагарниками, окол. с. Чорнівка, І. В. 
Скільський, Н. А. Смірнов. № 48189–ПР–6128, 26.05.2006 р., яйце (23,4×16,0), 
там само, І. В. Скільський, Н. А. Смірнов. № 48190–ПР–6129, 26.05.2006 р., яйце 
(22,0×16,1), –//–, І. В. Скільський, Н. А. Смірнов. № 48191–ПР–6130, 26.05.2006 
р., яйце (21,0×16,4), –//–, І. В. Скільський, Н. А. Смірнов. № 48192–ПР–6131, 
1.07.2005 р., яйце (20,6×16,2), у гнізді на дереві, лісосмуга, окол. с. Дзвиняч, І. В. 
Скільський. № 48193–ПР–6132, 26.05.2006 р., яйце (22,4×16,6), у гнізді на кущі, 
луки з чагарниками, окол. с. Чорнівка, І. В. Скільський, Н. А. Смірнов. № 48194–
ПР–6133, 26.05.2006 р., яйце (22,4×15,9), там само, І. В. Скільський, Н. А. Смір-
нов. № 48195–ПР–6134, 1.07.2005 р., яйце (20,3×16,5), у гнізді на дереві, лісосму-
га, окол. с. Дзвиняч, І. В. Скільський. № 48196–ПР–6135, 1.07.2005 р., яйце 
(20,6×16,2), там само, І. В. Скільський. № 48197–ПР–6136, 4.07.2005 р., яйце 
(21,4×16,0), у гнізді на кущі, деревно-чагарникова рослинність, берег р. Прут, 
окол. с. Магала, І. В. Скільський. № 48198–ПР–6137, 4.07.2005 р., яйце 
(21,6×16,2), там само, І. В. Скільський. № 48199–ПР–6138, 4.07.2005 р., яйце 
(21,6×16,4), –//–, І. В. Скільський. № 48200–ПР–6139, 4.07.2005 р., яйце 
(21,8×16,5),  –//–, І. В. Скільський. 

Сорока (Pica pica (L.)). № 35988–І–5015, 8.05.1991 р., яйце (34,1×23,8), у гнізді 
на дереві, деревно-чагарникова рослинність, берег р. Коровія, окол. с. Коровія, 
І. В. Скільський. № 35989–І–5016, 8.05.1991 р., яйце (32,6×23,8), там само, І. В. 
Скільський. № 35990–І–5017, 8.05.1991 р., яйце (34,3×23,0), –//–, І. В. Скільський. 
№ 35991–І–5018, 8.05.1991 р., яйце (34,8×24,0), –//–, І. В. Скільський. № 35992–І–
5019, 8.05.1991 р., яйце (33,3×23,1), –//–, І. В. Скільський. № 35993–І–5020, 
8.05.1991 р., яйце (37,0×27,1), –//–, І. В. Скільський. № 35994–І–5021, 8.05.1991 р., 
яйце (37,3×26,9), –//–, І. В. Скільський. № 35995–І–5022, 8.05.1991 р., яйце 
(36,6×26,8), –//–, І. В. Скільський. № 35996–І–5023, 8.05.1991 р., яйце (36,0×25,9), 
–//–, І. В. Скільський. № 35997–І–5024, 8.05.1991 р., яйце (37,0×25,1), –//–, І. В. 
Скільський (рисунок). 
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Рис. 1. Яйця із двох кладок сороки з оологічної колекції Чернівецького обласного 
краєзнавчого музею (верхній ряд: №№ 35988–І–5015 – 35992–І–5019, нижній ряд: 
№№ 35993–І–5020 – 35997–І–5024). Фото І. В. Скільського. 
 

Очеретянка чагарникова (Acrocephalus palustris (Bechst.)). № 42121–І–5785, 
8.06.1999 р., яйце (18,9×14,0), у гнізді на стеблах звичайного очерету, зарості оче-
рету на вологих луках (деревно-чагарникова рослинність), долина р. Дерелуй, 
окол. с. Остриця (Герц.), І. В. Скільський. № 42122–І–5786, 8.06.1999 р., яйце 
(19,4×13,7), там само, І. В. Скільський. № 42123–І–5787, 8.06.1999 р., яйце 
(19,5×14,1), –//–, І. В. Скільський. № 42124–І–5788, 8.06.1999 р., яйце (18,8×13,0), 
–//–, І. В. Скільський. 

Кропив’янка чорноголова (Sylvia atricapilla (L.)). № 48220–ПР–6159, 5.05.2006 
р., яйце (20,0×14,3), у гнізді на кущі, острівний ліс, окол. с. Дзвиняч, І. В. Скіль-
ський. № 48221–ПР–6160, 5.05.2006 р., яйце (20,2×14,3), там само, І. В. Скільсь-
кий. 

Кропив’янка садова (S. borin (Bodd.)). № 48222–ПР–6161, 30.04.2006 р., яйце 
(16,2×12,5), у гнізді на дереві, деревно-чагарникова рослинність, берег р. Прут, 
окол. с. Магала, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48223–ПР–6162, 30.04.2006 
р., яйце (16,3×12,7), там само, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48224–ПР–6163, 
30.04.2006 р., яйце (16,4×12,9), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48225–
ПР–6164, 30.04.2006 р., яйце (16,6×12,7), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. 

Дрізд чорний (Turdus merula L.). № 12645–І–953, 25.04.1965 р., 3 яйця 
(27,7×22,7; 29,1×22,4; 28,4×22,5), у гнізді на дереві, буковий ліс, підніжжя г. Це-
цина, зх. окол. м. Чернівці, В. О. Голубєв. № 25898–І–3946, 04.1983 р., яйце 
(25,0×18,0), у гнізді на дереві, буковий ліс, ландшафтний заказник «Цецино», зх. 
окол. м. Чернівці, В. І. Шевчук (Танащик). № 43194–І–5863, 26.05.2001 р., яйце 
(39,0×22,0), у гнізді на дереві, ліс дністровської «стінки», окол. с. Хрещатик, І. В. 
Скільський. № 48147–ПР–6086, 16.04.2006 р., яйце (30,4×20,1), у гнізді на кущі, 
масиви індивідуальної забудови, місцевість «Гравітон», сх. част. м. Чернівці, І. В. 
Скільський, Л. І. Мелещук. № 48148–ПР–6087, 16.04.2006 р., яйце (31,2×21,2), 
там само, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48149–ПР–6088, 4.05.2006 р., яйце 
(31,3×22,4), у гнізді на дереві, острівний ліс, окол. с. Бедриківці, І. В. Скільський. 
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№ 48150–ПР–6089, 4.05.2006 р., яйце (29,5×22,4), там само, І. В. Скільський. 
№ 48151–ПР–6090, 4.05.2006 р., яйце (29,6×22,2), –//–, І. В. Скільський. № 48152–
ПР–6091, 26.04.2006 р., яйце (26,7×21,6), у гнізді на дереві, лісосмуга, окол. 
с. Остриця (Новос.), І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48153–ПР–6092, 
26.04.2006 р., яйце (26,3×21,7), там само, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. 
№ 48154–ПР–6093, 21.05.2006 р., яйце (29,7×20,8), у гнізді на ліані, ботанічний 
сад Чернівецького університету, центр. част. м. Чернівці, І. В. Скільський. 
№ 48155–ПР–6094, 21.05.2006 р., яйце (29,8×20,5), там само, І. В. Скільський. 
№ 48156–ПР–6095, 21.05.2006 р., яйце (30,7×21,2), –//–, І. В. Скільський. 
№ 48157–ПР–6096, 21.05.2006 р., яйце (30,4×21,0), –//–, І. В. Скільський. 
№ 48158–ПР–6097, 16.04.2006 р., яйце (29,2×20,7), у гнізді на дереві, лісосмуга, 
окол. с. Буда, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48159–ПР–6098, 16.04.2006 р., 
яйце (27,5×20,6), там само, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48160–ПР–6099, 
16.04.2006 р., яйце (28,4×21,2), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48161–
ПР–6100, 1.07.2005 р., яйце (28,1×21,1), у гнізді на дереві, лісосмуга, окол. 
с. Дзвиняч, І. В. Скільський. № 48162–ПР–6101, 1.07.2005 р., яйце (29,4×21,6), 
там само, І. В. Скільський. № 48163–ПР–6102, 1.07.2005 р., яйце (30,0×21,5), –//–, 
І. В. Скільський. № 48164–ПР–6103, 1.07.2005 р., яйце (29,9×20,6), –//–, І. В. 
Скільський. № 48165–ПР–6104, 22.04.2006 р., яйце (32,0×22,0), у гнізді на дереві, 
лісосмуга, окол. с. Остриця (Новос.), І. В. Скільський. № 48166–ПР–6105, 
22.04.2006 р., яйце (32,3×22,3), там само, І. В. Скільський. № 48167–ПР–6106, 
22.04.2006 р., яйце (32,6×21,5), –//–, І. В. Скільський. № 48168–ПР–6107, 
22.04.2006 р., яйце (33,4×22,3), –//–, І. В. Скільський. № 48169–ПР–6108, 
22.04.2006 р., яйце (33,3×22,1), –//–, І. В. Скільський. № 48170–ПР–6109, 
22.04.2006 р., яйце (29,1×21,6), –//–, І. В. Скільський. № 48171–ПР–6110, 
22.04.2006 р., яйце (28,7×22,1), –//–, І. В. Скільський. № 48172–ПР–6111, 
22.04.2006 р., яйце (29,0×22,3), –//–, І. В. Скільський. № 48173–ПР–6112, 
22.04.2006 р., яйце (29,8×22,6), –//–, І. В. Скільський. № 48174–ПР–6113, 
5.05.2006 р., яйце (30,0×21,2), у гнізді на дереві, лісосмуга, окол. с. Дзвиняч, І. В. 
Скільський. № 48175–ПР–6114, 9.05.2005 р., яйце (28,6×21,0), у гнізді на кущі, 
грабово-буковий ліс, місцевість «Садгора», пн.-сх. окол. м. Чернівці, І. В. Скіль-
ський, Л. І. Мелещук. № 48176–ПР–6115, 1.07.2005 р., яйце (28,7×21,4), у гнізді 
на кущі, лісосмуга, окол. с. Дзвиняч, І. В. Скільський. № 48177–ПР–6116, 
1.07.2005 р., яйце (26,3×20,9), там само, І. В. Скільський. № 48178–ПР–6117, 
1.07.2005 р., яйце (29,2×21,0), –//–, І. В. Скільський. № 48179–ПР–6118, 1.07.2005 
р., яйце (25,6×19,6), –//–, І. В. Скільський. № 48180–ПР–6119, 1.07.2005 р., яйце 
(28,6×21,4), –//–, І. В. Скільський. 

Дрізд співочий (T. philomelos C. L. Brehm). № 12645–І–955, 25.04.1965 р., 5 яєць 
(26,9×20,4; 27,1×20,9; 27,3×21,2; 27,0×21,0; 26,8×20,8) у гнізді на дереві, 3 яйця 
(27,1×20,0; 27,3×20,3; 27,9×20,5) у гнізді на дереві, буковий ліс, підніжжя г. Це-
цина, зх. окол. м. Чернівці, В. О. Голубєв. № 48124–ПР–6063, 17.05.2006 р., яйце 
(28,7×20,8), у гнізді на кущі, лісосмуга, окол. с. Остриця (Новос.), І. В. Скільсь-
кий. № 48125–ПР–6064, 9.05.2005 р., яйце (26,7×20,0), у гнізді на дереві, грабово-
буковий ліс, місцевість «Садгора», пн.-сх. окол. м. Чернівці, І. В. Скільський, Л. І. 
Мелещук. № 48126–ПР–6065, 9.05.2005 р., яйце (27,4×20,2), там само, І. В. Скіль-
ський, Л. І. Мелещук. № 48127–ПР–6066, 9.05.2005 р., яйце (27,6×20,6), –//–, І. В. 
Скільський, Л. І. Мелещук. № 48128–ПР–6067, 9.05.2005 р., яйце (25,3×20,3), –//-, 
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І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48129–ПР–6068, 7.05.2006 р., яйце (27,5×19,5), 
у гнізді на дереві, острівний ліс, окол. с. Ворничани, І. В. Скільський, Л. І. Меле-
щук. № 48130–ПР–6069, 7.05.2006 р., яйце (27,0×19,9), там само, І. В. Скільський, 
Л. І. Мелещук. № 48131–ПР–6070, 9.05.2005 р., яйце (28,6×21,7), у гнізді на дере-
ві, грабово-буковий ліс, місцевість «Садгора», пн.-сх. окол. м. Чернівці, І. В. 
Скільський, Л. І. Мелещук. № 48132–ПР–6071, 9.05.2005 р., яйце (27,6×21,4), там 
само, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48133–ПР–6072, 9.05.2005 р., яйце 
(28,6×21,9), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48134–ПР–6073, 9.05.2005 р., 
яйце (27,4×21,0), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48135–ПР–6074, 
9.05.2005 р., яйце (27,9×21,5), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48136–ПР–
6075, 22.04.2006 р., яйце (27,7×20,3), у гнізді на дереві, лісосмуга, окол. с. Остри-
ця (Новос.), І. В. Скільський. № 48137–ПР–6076, 22.04.2006 р., яйце (27,5×20,1), 
там само, І. В. Скільський. № 48138–ПР–6077, 22.04.2006 р., яйце (27,5×20,1), –
//–, І. В. Скільський. № 48139–ПР–6078, 22.04.2006 р., яйце (27,7×19,3), –//–, І. В. 
Скільський. № 48140–ПР–6079, 22.04.2006 р., яйце (27,4×20,3), –//–, І. В. Скільсь-
кий. № 48141–ПР–6080, 22.04.2006 р., яйце (27,1×21,0), –//–, І. В. Скільський. 
№ 48142–ПР–6081, 25.06.2005 р., яйце (26,8×20,4), у гнізді на дереві, ялиновий 
ліс, окол. с. Космач, І. В. Скільський, І. М. Горбань. № 48143–ПР–6082, 
25.06.2005 р., яйце (27,3×20,9), там само, І. В. Скільський, І. М. Горбань. 
№ 48144–ПР–6083, 25.06.2005 р., яйце (27,5×20,6), –//–, І. В. Скільський, І. М. 
Горбань. № 48145–ПР–6084, 16.04.2006 р., яйце (26,0×20,4), у гнізді на дереві, 
лісосмуга, окол. с. Буда, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48146–ПР–6085, 
16.04.2006 р., яйце (27,2×20,3), там само, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. 

Синиця довгохвоста (Aegithalos caudatus (L.)). № 48216–ПР–6155, 5.04.2006 р., 
яйце (14,1×10,5), у гнізді на дереві, деревно-чагарникова рослинність, берег 
р. Прут, окол. с. Магала, І. В. Скільський. 

Ремез (Remiz pendulinus (L.)). № 48209–ПР–6148, 27.04.2007 р., яйце (15,7×11,0), 
у гнізді на дереві, деревно-чагарникова рослинність, берег р. Прут, окол. с. Ост-
риця (Новос.), І. В. Скільський, Л. І. Мелещук, Н. А. Смірнов. № 48210–ПР–6149, 
27.04.2007 р., яйце (15,3×11,0), там само, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук, Н. А. 
Смірнов. № 48211–ПР–6150, 27.04.2007 р., яйце (16,2×10,8), –//–, І. В. Скільсь-
кий, Л. І. Мелещук, Н. А. Смірнов. № 48212–ПР–6151, 27.04.2007 р., яйце 
(16,2×10,9), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук, Н. А. Смірнов. № 48213–ПР–
6152, 27.04.2007 р., яйце (15,8×10,5), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук, Н. А. 
Смірнов. № 48214–ПР–6153, 27.04.2007 р., яйце (16,2×10,8), –//–, І. В. Скільсь-
кий, Л. І. Мелещук, Н. А. Смірнов. 

Зяблик (Fringilla coelebs L.). № 36284–І–5108, 5.05.1992 р., яйце (19,7×15,6), у 
гнізді на дереві, лісосмуга, окол. с. Коровія, І. В. Скільський. № 36286–І–5110, 
5.05.1992 р., яйце (19,9×15,2), там само, І. В. Скільський. № 36287–І–5111, 
5.05.1992 р., яйце (20,4×16,0), –//–, І. В. Скільський. № 36288–І–5112, 5.05.1992 р., 
яйце (20,2×14,9), –//–, І. В. Скільський. № 36289–І–5113, 5.05.1992 р., яйце 
(19,7×15,1), –//–, І. В. Скільський. № 48201–ПР–6140, 2.05.2006 р., яйце 
(20,4×14,1), у гнізді на дереві, лісопарк, ландшафтний заказник «Гарячий Урбан», 
сх. окол. м. Чернівці, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. № 48202–ПР–6141, 
2.05.2006 р., яйце (19,5×14,3), там само, І. В. Скільський, Л. І. Мелещук. 
№ 48203–ПР–6142, 2.05.2006 р., яйце (18,9×14,2), –//–, І. В. Скільський, Л. І. Ме-
лещук. № 48204–ПР–6143, 4.05.2006 р., яйце (18,1×14,4), у гнізді на дереві, острі-
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вний ліс, окол. с. Бедриківці, І. В. Скільський. № 48205–ПР–6144, 4.05.2006 р., 
яйце (18,1×14,2), там само, І. В. Скільський. № 48206–ПР–6145, 4.05.2006 р., яйце 
(18,1×14,4), –//–, І. В. Скільський. № 48207–ПР–6146, 4.05.2006 р., яйце 
(18,0×14,4), –//–, І. В. Скільський. № 48208–ПР–6147, 7.05.2006 р., яйце 
(17,1×14,8), у гнізді на дереві, острівний ліс, окол. с. Ворничани, І. В. Скільський, 
Л. І. Мелещук. 

Зеленяк (Chloris chloris (L.)). № 48215–ПР–6154, 26.05.2006 р., яйце (19,6×14,8), 
у гнізді на дереві, деревно-чагарникова рослинність на луках, окол. с. Топорівці, 
І. В. Скільський, Н. А. Смірнов. 

Коноплянка (Acanthis cannabina (L.)). № 36002–І–5029, 2.08.1991 р., яйце 
(18,5×14,2), у гнізді на дереві, масиви індивідуальної забудови, с. Іспас, І. В. 
Скільський. № 36003–І–5030, 2.08.1991 р., яйце (19,9×13,8), там само, І. В. Скіль-
ський. № 36004–І–5031, 2.08.1991 р., яйце (18,3×13,9), –//–, І. В. Скільський. 
№ 36005–І–5032, 2.08.1991 р., яйце (18,9×14,0), –//–, с. Іспас, І. В. Скільський. 
№ 36006–І–5033, 2.08.1991 р., яйце (19,7×14,0), –//–, І. В. Скільський. № 48217–
ПР–6156, 25.06.2005 р., яйце (19,6×14,5), у гнізді на дереві, деревно-чагарникова 
рослинність на пасовищних луках, окол. с. Космач, І. В. Скільський, І. М. Гор-
бань. № 48218–ПР–6157, 25.06.2005 р., яйце (20,2×14,3), там само, І. В. Скільсь-
кий, І. М. Горбань. № 48219–ПР–6158, 25.06.2005 р., яйце (19,9×14,2), –//–, І. В. 
Скільський, І. М. Горбань. 
 

Обговорення 

Підсумовуючи наведене вище слід зазначити, що репрезентативність оо-
логічної колекції Чернівецького обласного краєзнавчого музею надзви-
чайно низька. Тому найближчими роками слід активізувати, при нагоді, 
збирання цих матеріалів. У першу чергу зазначене стосується звичайних 
гніздових видів птахів.  

На Буковині до них належать сіра чапля (Ardea cinerea L.), очеретяний 
лунь (Circus aeruginosus (L.)), звичайний канюк (Buteo buteo (L.)), перепі-
лка (Coturnix coturnix (L.)), малий пісочник (Charadrius dubius Scop.), чай-
ка (Vanellus vanellus (L.)), набережник (Actitis hypoleucos (L.)), звичайний 
мартин (Larus ridibundus L.), білощокий крячок (Chlidonias hybridus 
(Pall.)), річковий крячок (Sterna hirundo L.), припутень (Columba palumbus 
L.), садова горлиця (Streptopelia decaocto (Frivald.)), звичайна горлиця 
(S. turtur (L.)), зозуля (Cuculus canorus L.), вухата сова (Asio otus (L.)), 
звичайний дятел (Dendrocopos major (L.)), сільська ластівка (Hirundo rus-
tica L.), польовий жайворонок (Alauda arvensis L.), лісовий щеврик (Anthus 
trivialis (L.)), біла плиска (Motacilla alba L.), звичайний шпак (Sturnus vul-
garis L.), сойка (Garrulus glandarius (L.)), грак (Corvus frugilegus L.), сіра 
ворона (C. cornix L.), кропивник (Troglodytes troglodytes (L.)), велика оче-
ретянка (Acrocephalus arundinaceus (L.)), вівчарик-ковалик (Phylloscopus 
collybita (Vieill.)), чорна горихвістка (Phoenicurus ochruros (S. G. Gm.)), 
вільшанка (Erithacus rubecula (L.)), чикотень (Turdus pilaris L.), велика 
синиця (Parus major L.), повзик (Sitta europaea L.), хатній горобець (Pas-
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ser domesticus (L.)), польовий горобець (P. montanus (L.)), щиглик (Cardu-
elis carduelis (L.)), звичайна вівсянка (Emberiza citrinella L.) та деякі інші. 
 

Подяки. За допомогу у проведенні досліджень автори висловлюють щи-
ру подяку Б. Й. Годованцю, І. С. Школьному, Л. В. Кучінік (Школьній), 
М. Л. Клєстову, Р. І. Мелещуку, О. М. Васіну й іншим колегам. Публіка-
цію підготовлено в рамках виконання держбюджетної теми Чернівецько-
го національного університету ім. Юрія Федьковича «Організація моні-
торингу сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Букови-
ни у зв’язку зі змінами клімату з використанням ГІС-технологій». 

_____ 

Горбань І. М., Скільський І. В., Мелещук Л. І., Горбань Л. І. Сучасний стан фауни 
хребетних національного природного парку «Гуцульщина» // Заповідна 
справа в Україні. — 2008. — Т. 14, вип. 2. — С. 81–103. 

Мелещук Л. І., Скільський І. В. Нідологічна колекція Чернівецького краєзнавчого 
музею // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і ан-
тропогенних екосистемах : Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-
річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Совет-
ской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). — Чернівці: ДрукАрт, 
2010. — С. 279–291. 

Скільський І. В. Про гніздування голуба сизого на землі // Беркут. — 1992. — № 1. 
— С. 71. 

Скільський І. В. Внесок Володимира Олександровича Голубєва у створення орні-
тологічної колекції Чернівецького краєзнавчого музею // Проблеми вивчен-
ня й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах : 
Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю з часу опублікування ре-
гіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 
листопада 2009 р.). — Чернівці : ДрукАрт, 2010. — С. 269–271. 

Скильский И. В., Годованец Б. И., Школьный И. С. и др. К гнездовой экологии 
тетеревятника в лесостепной ландшафтной зоне Черновицкой области (Ук-
раина) // Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостеп-
ных регионов : Материалы Рос.-Укр. науч. конф., посвящ. 60-летию Цен-
трально-Черноземного заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22–27 
мая 1995 г.). — Москва, 1995. — С. 221–223. 



<<
  /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


