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СТОРІНКИ ЖИТТЄВОГО 
І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВЧЕНОГО
До 70-річчя академіка НАН України Я.П. Дідуха

У травні виповнилося 70 років від дня народження і 50 років наукової ді-
яльності видатного вченого ботаніка-еколога, автора фундаментальних 
праць, які мають першорядне значення в екології фітосистем, фітоцено-
логії, фітогеографії, флорології, фітосозології, заслуженого діяча науки і 
техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки (2013) та премії ім. М.Г. Холодного НАН України (1994), завідувача 
відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 
НАН України, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН Укра-
їни Якова Петровича Дідуха.

Яків Петрович Дідух належить до когорти вчених, які завдяки 
аналітичному синтезу, основаному на великому досвіді, здо-
бутому щоденною наполегливою та копіткою працею, демон-
струють інтелектуальну стратегію, яка відкриває нові шляхи 
подальшого розвитку науки. Йому притаманні широка еруди-
ція, креативність, натхнення у дослідницькій роботі, а також 
уміння захопити своїми науковими ідеями і об’єднати фахів-
ців різних напрямів для вирішення найактуальніших наукових 
проблем. Його невичерпна енергія і талант ученого, висока ор-
ганізованість і широта мислення стали прикладом для числен-
них учнів і колег.

Я.П. Дідух народився на Рівненщині — в краю мальовничої 
природи і славної історії. Інтерес до досліджень проявився у 
нього ще в шкільні роки на археологічних розкопках, які про-
водилися поблизу села і до яких допитливого хлопця залучив 
керівник експедиційного загону. Юнака помітили також відомі 
ботаніки України, зокрема професор В.Д. Авдєєв, який працю-
вав у м. Рівне, та народний цілитель І.М. Носаль, автор багатьох 
книг та публікацій, присвячених лікуванню хвороб за допомо-
гою лікарських рослин. Це були перші вчителі, з якими він за-
хоплено поринув у вивчення рідної природи. Саме завдяки їм 
розквітла любов ювіляра до ботанічної науки, яка потім стала 
основою всього його життя. Тому не дивно, що наукові дослі-
дження Я.П. Дідух розпочав ще в студентські роки. Він навчав-
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ся без відриву від виробництва у Рівненському 
філіалі Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, одночасно працював на по-
саді наукового співробітника Рівненського 
краєзнавчого музею і мав змогу брати участь 
у краєзнавчих експедиціях по різних цікавих 
куточках, на які багата Рівненщина. Перша 
наукова стаття Якова Петровича, опубліко-
вана у 1972 р. в «Українському ботанічному 
журналі», була присвячена опису нового міс-
цезнаходження ендемічного виду — самосилу 
гайового, який він знайшов у регіоні. Пізніше 
було надруковано ще низку праць з питань по-
ширення рідкісних рослин на Рівненщині.

Студентом Я.П. Дідух брав участь в екс-
педиціях під керівництвом В.Д. Авдєєва по 
Приураллю. Їх метою було виявлення родо-
вищ нафти і газу з використанням рослин-
біоіндикаторів. Він вивчав також рослинність 
степів Чуйського тракту Алтаю. Все це форму-
вало і розвивало ботанічний світогляд майбут-
нього вченого і посилювало любов до дослід-
ницької справи.

Після вступу до аспірантури відділу сис-
тематики та флористики Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного АН УРСР у 1973 р. темою 

наукової роботи Я.П. Дідуха було затвердже-
но структурно-порівняльний аналіз флори 
Ялтинського гірсько-лісового державного за-
повідника (науковий керівник — академік 
Ю.Р. Шеляг-Сосонко). Заповідник було ство-
рено зовсім недавно, і постала нагальна потре-
ба в інвентаризації його флори і рослинності. 
Тому крім флори Я.П. Дідух досліджував і 
рослинність. Це істотно відрізняло його ро-
боту від типових дисертацій флористичного 
спрямування. Поряд із застосуванням нового 
на той час системного підходу до трактування 
флори Я.П. Дідух спільно зі своїм науковим 
керівником обґрунтували і ввели в ботанічну 
науку поняття «флороценотичний комплекс». 
Пізніше, у результаті дискусій на робочій на-
раді з порівняльної флористики (м. Нерінга, 
Литва), його було трансформовано в поняття 
«ценофлора». Термін було визнано флориста-
ми і геоботаніками, його запровадження стало 
вагомим внеском молодого дослідника в тео-
рію ботаніки. Ценофлора відображує флорис-
тичний склад певних типів ценозів, більшою 
мірою відмінних, ніж подібних між собою. 
Тому вона є об’єктом для порівняння і дає мож-
ливість з’ясувати закономірності формування 
флор. Кількісний розподіл видів за певними 
властивостями науковці трактували як харак-
теристику відповідної структури (географіч-
ної, біоморфологічної, екологічної), що також 
є об’єктом порівняння. Такий підхід, розробле-
ний на основі аналізу, зокрема, гетерогенної 
флори Гірського Криму, зміщував акценти з 
описового характеру флори на порівняльний 
і визначався як структурно-порівняльний ана-
ліз. На його основі було детально досліджено 
структуру ялівцевих рідколісь, соснових лісів, 
зроблено оригінальні висновки щодо історії 
розвитку букових лісів та лук Гірського Криму. 
Крім Ялтинського заповідника Я.П. Дідух про-
вів флористичні та геоботанічні дослідження в 
інших заповідних об’єктах — Карадазькому та 
Мис Мартьян, заказниках Агармиш, Кубалач, 
степових масивах Карабі-яйли, Чигині, Тар-
ханкуту та ін.

Після захисту кандидатської дисертації 
Я.П. Дідух продовжив дослідження Гірського 

Перші студентські дослідження мікро-
космосу рослин
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Криму. На основі детального аналізу рослин-
ного покриву і відповідних узагальнень підго-
тував докторську дисертацію «Диференціація 
рослинного покриву Гірського Криму», захи-
щену в 1988 р. Пізніше результати цієї робо-
ти лягли в основу монографії «Растительный 
покров Горного Крыма», яка стала настільною 
книгою для багатьох початківців. Слід осо-
бливо підкреслити, що в ній крім встановлен-
ня основних закономірностей диференціації 
рослинного покриву, зумовлених зміною гід-
ротермічного режиму, зроблено важливий ви-
сновок щодо генезису флори Гірського Криму. 
Автор досить аргументовано спростовує ши-
роко визнану гіпотезу про розселення видів 
по давніх «мостах суші» з Понтиди. Він пере-
конливо доводить, що формування флори, її 
специфіка визначалися орографічними влас-
тивостями та кліматом Причорномор’я, тобто 
екологічними гідротермічними особливостя-
ми регіону. Морський басейн, на думку автора, 
є не бар’єром для поширення видів, а визначає 
специфіку флористичного складу. Цю ідею 
було використано у праці «Роль екології та 
географії рослин у розробці проблем розвитку 
рослинного світу», в якій набуло подальшого 
розвитку поняття «ценофлора» і проведено 
її структурно-порівняльний аналіз. Саме на 
прикладі кількісного розподілу видів флори за 
географічною структурою як «способу упаков-
ки ареалів», що відображує певну організацію, 
впорядкованість, закономірність, Я.П. Дідух 
сформулював оригінальний висновок, який 
дістав влучну назву «ефект мішені». 

У 70–80-х роках наукова діяльність Я.П. Ді-
духа була зосереджена на флористично-гео-
ботанічних питаннях. У цей період з’явилися 
нові стимули і відкрилися широкі перспективи 
для подальших досліджень. Ювіляра завжди 
приваблювало виявлення нових місцезнахо-
джень, зокрема раритетних видів, та вивчення 
еколого-ценотичних умов їх місцезростань. 
Він особисто або у співавторстві описав нові 
локалітети більш як сотні рідкісних видів. 
Особливу увагу Я.П. Дідух приділяв орхідним. 
Він виявив кілька десятків їх нових місцезна-
ходжень на території України. Відомий його 

вислів стосовно виявлення нових місцезнахо-
джень видів: «Бачить не той, у кого гострий зір, 
а той, хто знає, що шукає». Узагальнення даних 
з умов зростання рідкісних видів сприяло роз-
робленню оригінальних підходів щодо оцінки 
їх активності і теорії відтіснення реліктів Дар-
лінгтона. Яків Петрович переконливо довів, що 
її сутність полягає у зростанні рідкісних видів 
не у непорушених, малодоступних місцях, а в 
умовах послабленої ценотичної конкуренції. 
Саме на такому підході ґрунтується оселищна 
концепція охорони видів, яку поділяє учений. 
Його вагомі флористико-географічні напрацю-
вання та відповідні висновки основані на мате-
ріалах, отриманих під час експедицій. В Украї-
ні вже майже не залишилося куточків, які б не 
були охоплені його дослідженнями. З другої 
половини 90-х років він активно співпрацює 
з польськими вченими і протягом кількох ро-
ків досліджував різні регіони Польщі, разом 
з польськими колегами працював в Іспанії, 
Португалії, Андоррі, Марокко. Результати цих 
робіт стосуються поширення, умов зростан-
ня, анатомо-морфологічних та систематичних 
особливостей різних видів рослин. 

Важливою рисою Я.П. Дідуха є вміння 
спрямувати співробітників на розв’язання 
актуальних проблем. У 1988 р. він очолив 
відділ екології фітосистем Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України, у якому 

В Опукському природному заповіднику (Автономна 
Республіка Крим)
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працювали ґрунтознавці, кліматологи, гідро-
логи та геоботаніки. Завдяки цьому з’явилася 
можливість для розвитку фітоіндикаційного 
напряму. Методика фітоіндикації ґрунтується 
на використанні екологічних амплітуд видів 
відносно різних екофакторів, відображуваних 
у вигляді відповідних шкал (бальних оцінок). 
Оскільки подальші розрахунки базуються на 
кількісному розподілі видів у ценозах, тобто 
геоботанічних описах, а отримані результати 
відображують ценотичний (екосистемний) рі-
вень організації, цей метод дістав назву «син-
фітоіндикаційний». Слабким його місцем 
вважалося те, що бальні показники не завжди 
вдається перевести в абсолютні дані, тому па-
ралельно з розробленням шкал проводили ін-
струментальні польові заміри і встановлювали 
відповідні залежності. На той час в Інституті 
з’явилися перші персональні комп’ютери, що 
дало можливість ефективніше вирішувати ці 
завдання. Було розгорнуто роботи з порівнян-
ня екологічних шкал, розроблених різними 
авторами, і розпочато формування власних з 
урахуванням матеріалів геоботанічних дослі-
джень у різних регіонах України. Принципово 
новим стало розроблення шкали карбонатних 
ґрунтів. Для польових досліджень було орга-
нізовано комплексні експедиції по регіонах 
України, в яких зібрано матеріали, що репре-
зентують різні типи угруповань.

Отримані результати було узагальнено у 
монографії «Фітоіндикація екологічних фак-
торів». У ній наведено результати всебічного 
аналізу фітоіндикації, розкрито зміст фітоін-
дикаційних шкал, запропоновано методику 
оцінки кліматичних, едафічних та ценотичних 
факторів на основі ординаційного та градієнт-
ного методів на прикладі матеріалів, зібраних у 
різних регіонах. Наступна монографія «Осно-
ви біоіндикації» стала підсумком великої до-
слідницької роботи. У ній викладено наукові 
основи біоіндикації, яка ґрунтується на засадах 
сучасної екології та різних біологічних дисци-
плін і використовується для оцінювання стану 
навколишнього середовища. Показано основні 
напрями біоіндикації, розглянуто поняття ін-
дикатора, проблеми стресу та біоіндикації, по-
шуку індикаторів та зміни їх ознак залежно від 
рівня організації живого. Значну увагу приділе-
но сучасним методам і шкалам, зокрема розро-
бленому автором методу синфітоіндикації. Ви-
світлено питання дендроіндикації, дистанційної 
біоіндикації стану екосистем, їх забруднення, 
змін у часі й просторі (атмосфери, гідросфери, 
педосфери, пошуків корисних копалин, змін 
клімату) під впливом вищих рослин і рослин-
них угруповань, лишайників, мохів, водоростей 
і тваринних організмів. Розглянуто проблеми 
ландшафтної біоіндикації, оцінювання геомор-
фологічних процесів, динаміки і стійкості еко-
систем, використання екологічних індикаторів 
для забезпечення сталого розвитку. 

Яскравою демонстрацією інтелектуальної 
стратегії розвитку екологічної науки, запро-
понованої Я.П. Дідухом, є реалізація його 
ідеї щодо підготовки багатотомного видання 
«Екофлора України». Цю ідею він уперше опри-
люднив на X з’їзді Українського ботанічного 
товариства (м. Полтава, 1977), де вона здобула 
широку підтримку. Необхідність узагальнення 
інформації щодо екології видів тісно пов’язана 
з проблемою збереження біорізноманіття, яку 
людство усвідомило лише на порозі третього 
тисячоліття. Збереження біорізноманітності 
потребує ширшого погляду на оцінку видів як 
таксонів, зокрема їх біологічних та екологіч-
них характеристик, способів адаптації, оцін-

Експедиція у горах Атлас (північно-західна Африка, 
Марокко)
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ки амплітуд толерантності до змін зовнішніх 
факторів, оцінки екологічних ніш, стратегії, 
можливості протидіяти впливу антропогенно-
го чинника, здатності до відновлення тощо. Ре-
алізація цієї по суті епохальної ідеї за участю 
фахівців різних напрямів з багатьох наукових 
установ розпочалася в 2000 р. На сьогодні ви-
дано 5 томів, у яких висвітлено екологічні ха-
рактеристики, біоморфологічні особливості, 
характер поширення та інші найважливіші для 
екології ознаки видів флори України. 

Оцінка екофакторів на основі методики син-
фітоіндикації дала багатий матеріал для подаль-
ших досліджень. Вона вивела описові геобота-
нічні дослідження на новий рівень кількісної 
оцінки, що дає можливість застосувати великий 
арсенал сучасних математичних методів (орди-
наційний, кластерний аналізи, метод головних 
компонент тощо). Зокрема, оцінку таких показ-
ників для конкретних видів можна розглядати 
як характеристику їх еконіш. Паралельно на-
прикінці 90-х років Я.П. Дідух сформулював не 
менш науково значущі ідеї щодо використання 
методики синфітоіндикації для оцінки стійкос-
ті та динаміки екосистем (біотопів), що пізніше 
отримала своєрідне «друге дихання» і набула 
помітного розвитку, а також для порівняльної 
оцінки регіонів за екологічними показниками. 
Методику біоіндикації Яків Петрович вико-
ристовував і в інших наукових дослідженнях: 
радіоактивного забруднення, дендроіндикації 
ерозійних процесів, зміни гідрологічного режи-
му ґрунтів та ін. Саме за розроблення теоретич-
них і методико-практичних питань біоіндикації 
Я.П. Дідуху у складі наукового колективу було 
присуджено Державну премію України в галузі 
науки і техніки (2013).

Підсумовуючи фітоіндикаційний напрям ді-
яльності ювіляра, можна сказати, що починаю-
чи від біоіндикаційних методів пошуків нафти 
та газу, які він опанував ще у студентські роки, 
і до сучасних методів синфітоіндикації ці до-
слідження завжди були в полі зору вченого, 
формуючи його як науковця-еколога.

Значне місце у роботах Я.П. Дідуха займа-
ють також проблеми класифікації біотичних 
об’єктів, зокрема рослинності. На початку на-

укової діяльності він розробляв класифікацію 
рослинності на принципах радянської шко-
ли — на домінантній основі. Однак уже напри-
кінці 80-х років почав використовувати орди-
наційні методи класифікації чагарничкової 
рослинності, що можна розглядати як проміж-
ний етап переходу від домінантної до флорис-
тичної класифікації, започаткованої у Західній 
Європі. Загалом за участю Я.П. Дідуха описа-
но один новий клас, два порядки, 17 союзів та 
близько 60 асоціацій, з яких один порядок, 13 
союзів і майже 50 асоціацій визнано європей-
ською геоботанічною спільнотою.

У 1998 р. Я.П. Дідух висловив ідею щодо не-
обхідності підготовки багатотомного видання 
«Рослинність України» на основі європейської 
школи Браун-Бланке та обґрунтував структу-
ру його томів. Наразі вже опубліковано 4 томи. 
До друку підготовлено «Продромус рослин-
ності України».

Ґрунтовні ботаніко-географічні досліджен-
ня території України, виконані вченим, стали 
основою для розроблення теоретичних питань 
геоботанічного районування. Розвиваючи на-
укові підходи геоботанічного районування, 

На схилі Високих Татр
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Я.П. Дідух довів, що районування не може бути 
побудоване лише на оцінці зональної рослин-
ності (як правило, співвідношенні площ лісо-
вої та степової), а має ґрунтуватися на оцінках 
специфіки та розподілу всіх типів угруповань 
у ландшафті, що було успішно продемонстро-
вано на прикладі еколого-геоботанічного райо-
нування Центрального Поділля. Ці методичні 
підходи основані на дослідженнях закономір-
ностей розподілу рослинних угруповань і реа-
лізуються через побудову еколого-ценотичних 
профілів. Огляд еколого-геоботанічних публі-
кацій Якова Петровича засвідчує, що вони по-
будовані саме на всебічному аналізі таких про-
філів. У теоретичному плані це привело його до 
розроблення топологічних аспектів класифіка-
ції, що відобразилося, зокрема, у подальшому 
опрацюванні введеного у минулому столітті 
В.Б. Сочавою поняття фітоценомерів. Я.П. Ді-
дух дав їм назву екомерів. Вагомим результатом 
цих досліджень є отримані закономірності роз-
поділу угруповань на катенах річкових долин. 
Тому останніми роками учні Я.П. Дідуха до-
сліджують територіальні одиниці рослинності 
долин річок України. Проблема екомерів тісно 
пов’язана з питаннями картування рослиннос-
ті, коли окремі виділи необхідно показати у ви-
гляді комплексів чи комбінацій, оскільки окре-
мо взятий синтаксон не можна відобразити як 
самостійний. У процесі великомасштабного 

картування рослинності ці питання поставали 
дуже часто. Велике практичне значення мають 
підготовлені за участю Я.П. Дідуха геоботаніч-
ні карти 30-кілометрових зон Чорнобильської, 
Хмельницької та Рівненської АЕС. 

Серед теоретичних питань значну увагу 
Я.П. Дідух приділяє проблемі еволюції фіто-
ценозів та екосистем. У його роботах цю про-
блему було розширено від фітоценотичних 
аспектів до екосистемного рівня. Значення за-
пропонованого підходу полягає в тому, що роз-
виток фітоценозу зумовлений конкуренцією 
між видами, а біотопу — накопиченням та ви-
користанням ресурсів, зокрема енергетичних. 

Ще одним яскравим штрихом до наукового 
портрету ювіляра є його дослідження у галузі 
енергетики фітосистем. Узагальнюючи інфор-
мацію щодо перебігу сукцесій, Я.П. Дідух дій-
шов висновку, що фітоценози, на відміну від 
видів, не відтворюють собі подібних, а рушій-
ною силою їх розвитку є зміна енергетичного 
балансу екосистем. Ці та інші дослідження 
стали базою для нової ідеї щодо використання 
термодинамічних підходів та показників енер-
гії для оцінки екологічних збитків, структури 
та організації екосистем, їх стійкості та ризи-
ків втрат. Подальшим логічним кроком був 
перехід від термодинамічних до синергетич-
них підходів до організації та динаміки еко-
систем — використання понять фрактальності, 
біфуркації, теорії катастроф. На думку Якова 
Петровича, ці дослідження мають бути глибше 
осмислені у майбутньому, оскільки вони мо-
жуть відкрити широкі перспективи у геобота-
ніці та екосистемології. 

З проблемами організації та динаміки еко-
систем тісно пов’язані питання впливу клі-
матичних змін на природне довкілля, яким 
Я.П. Дідух в останнє десятиріччя приділяє 
багато уваги. Його обрано науковим редакто-
ром розділу «Територіальні і прісноводні еко-
системи та їхні послуги» для наступної, шостої 
(2019–2022 рр.) доповіді Міжурядової групи 
експертів зі зміни клімату (IPCC), що функ-
ціонує під егідою ООН. Думки та міркування 
вченого з цих актуальних питань здобули ши-
роке визнання наукової спільноти. 

Делегація України на засіданні комісії ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера» (на фото Я.П. Дідух та П.М. Че-
рінько). Дрезден. 2011 р.
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Не можна не відзначити й оригінальні до-
слідження Я.П. Дідуха з історичного розвитку 
степів. На основі молекулярно-генетичних і 
анатомічних даних та аналізу історичних змін 
зоокомплексів і клімату учений спільно з ко-
легами дійшов висновку щодо корелятивних 
зв’язків між еволюцією цих складових. Вста-
новлено також часові віхи змін, що відбулися. 
Ці роботи мають надважливе значення для 
прогнозування розвитку степового біому в 
умовах зміни клімату. 

З початку 2000-х років Я.П. Дідух активно 
займається класифікацією біотопів. Її розро-
бленню передували класичні праці «Класи-
фікація екосистем — імператив національної 
екомережі (ECONET) України» та «Екологіч-
ний імператив сталого розвитку України». За-
пропоновано варіанти класифікації екосистем 
різних регіонів. Результати досліджень уза-
гальнено в колективних монографіях «Біотопи 
Лісової та Лісостепової зон України» та «Біо-
топи Гірського Криму». Значну увагу Яків Пе-
трович приділяє питанням уточнення тлума-
чення поняття «біотоп» та його взаємозв’язку 
з іншими поняттями, а також методиці оцінки 
впливу загроз, созологічної значущості та ри-
зиків втрат цих об’єктів. Актуальні біотопічні 
дослідження поставили на порядок денний 
цілий ряд наукових проблем і привели автора 
до думки про організацію та забезпечення їх 
комплексного дослідження. 

Значне місце у працях Я.П. Дідуха посідають 
питання охорони рослинного світу, що ґрунту-
ються на глибоких і тривалих дослідженнях 
об’єктів природно-заповідного фонду. Яків Пе-
трович був одним із авторів «Червоної книги 
України» та «Зеленої книги України», автором 
і головним редактором обох наступних видань, 
опублікованих у 2009 р. Він брав участь у роз-
робленні перспективної мережі заповідних 
об’єктів України. На особливу увагу заслуго-
вують його праці з природоохоронної пробле-
матики. Я.П. Дідух сформулював нові підходи, 
які стимулювали подальші розробки в галузі 
охорони природи. Зокрема, йдеться про збе-
реження та відтворення екосистем на засадах 
сталого розвитку та формування системи біо-

сферних резерватів і заповідних об’єктів полі-
функціонального типу. Він активно відстоює 
ідею запровадження регуляційних заходів для 
збереження біорізноманіття, застосування 
гнучких форм охорони замість абсолютного 
заповідання. Уже став крилатим його вислів: 
«Заповідники мають бути для людей, а не від 
людей».

Як фахівець найвищого рівня Я.П. Дідух 
бере активну участь у роботі українського ко-
мітету програми ЮНЕСКО «Людина і біосфе-
ра» та комісії ЮНЕСКО зі збереження при-
родної спадщини. Він запропонував 12 нових 
принципів оцінки та формування заповідних 
об’єктів, що доповнюють наявні. Такий підхід 
є основою новітньої концепції в розвитку за-
повідної справи, яка передбачає запроваджен-
ня екосистемного принципу охорони замість 
територіального. Ця концепція здобула широ-
ке схвалення наукової спільноти і була відзна-
чена президентом НАН України Б.Є. Патоном 
як один із вагомих успіхів науковців-біологів 
за минулий рік. Яків Петрович не оминає ува-
гою і проблеми охорони природного довкілля 
столиці України. Під його керівництвом і за 
безпосередньої участі розроблено екологіч-
ні стежки у заказнику «Лісники», проведено 
класифікацію і дано характеристику біотопів 
м. Києва тощо.

Донесення власних наукових ідей і поглядів 
до широкого загалу фахівців — важливий еле-
мент наукової діяльності Я.П. Дідуха. Він бере 
активну участь у конференціях європейських 
ботаніків. Завдяки безпосереднім контактам 
та спілкуванню з колегами у європейському 
науковому просторі широко представлені ре-
зультати українських геоботаніків.

Багато часу і зусиль Яків Петрович віддає 
підготовці молодих спеціалістів до самостійної 
наукової роботи. Від початку організації Наці-
онального університету «Києво-Могилянська 
академія» він читав ряд спецкурсів, за його 
участю підготовлено кілька наукових посібни-
ків і підручників. Під його науковим керівни-
цтвом успішно захищено одну докторську і 18 
кандидатських дисертацій. Створена Я.П. Ді-
духом екологічна школа визнана світовою 
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науковою спільнотою. Його учні працюють у 
провідних наукових і освітніх закладах, в уря-
дових структурах, очолюють наукові та приро-
доохоронні організації.

Я.П. Дідух — автор понад 530 публікацій, 
у тому числі 33 монографій, 283 наукових 
статей, 39 з яких опубліковано за кордоном 
у відомих періодичних виданнях. Був учас-
ником проекту «Карта рослинності Європи», 
керував українською частиною проекту МАБ 
ЮНЕСКО «Створення ТБР «Західне Поліс-
ся» та екомережі в Поліссі», проектом «Не-
лінійна реакція степових екосистем за зміни 
кількості опадів» (від Фонду цивільних до-
сліджень США — CRDF). Він є членом бага-
тьох міжнародних наукових товариств (IAVS, 
IAPT, OPTIMA, Planta Europa), бере активну 
участь у міжнародних конгресах, конференці-
ях, міжнародних експедиціях. 

Я.П. Дідух здійснює широку науково-ор га-
ні заційну роботу. У 2003–2008 рр. він обіймав 
посаду директора провідної ботанічної устано-
ви України — Інституту ботаніки ім. М.Г. Хо-
лодного НАН України, а з 1988 р. завідує від-
ділом екології фітосистем, реорганізованим 
нині у відділ геоботаніки та екології. Він є 
віце-президентом Українського ботанічного 
товариства, головою спецради із захисту док-
торських дисертацій при Інституті ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України, членом секції 
екології Комітету з Державних премій у галу-
зі науки і техніки, Наукового комітету Націо-

нальної ради з питань розвитку науки і техно-
логій, Національної комісії з питань «Червоної 
книги України», заступником голови Наукової 
ради з проблем заповідної справи і діяльності 
заповідників, Наукової ради з питань лісівни-
цтва та лісознавства, членом комітету МАБ 
ЮНЕСКО та комісії ЮНЕСКО з питань при-
родної спадщини, а також редколегії «Україн-
ського ботанічного журналу», журналів «Еко-
логія та ноосферологія», «Заповідна справа», 
«Біологічні студії» та закордонних журналів 
«Dendrobiology», «Biodiversity: Research and 
Conservation» та ін. Яків Петрович часто ви-
ступає в центральних газетах та інших засобах 
масової інформації. 

За вагомий внесок у ботанічну і екологічну 
науку та плідну науково-організаційну діяль-
ність ювіляра відзначено багатьма державни-
ми та урядовими нагородами. 

Я.П. Дідуху притаманні велика працелюб-
ність і працездатність, а також наполегливість 
і азарт природодослідника, пристрасність і лю-
бов до досліджень безпосередньо у природі. 
Його могутній інтелект, сила думки, глибина 
душі та щедрість захоплюють і приваблюють 
усіх, хто працює і спілкується з ним. Разом з 
тим Яків Петрович — людина принципова, ви-
моглива до себе та інших. Він має власну на-
укову і громадянську позицію, яку активно 
відстоює як під час фахових дискусій, так і на 
засіданнях директивних органів. 

Крім науки у житті ювіляра є ще одне вели-
ке захоплення — подорожі. Він відвідав багато 
країн світу, і дотепер, незважаючи на вже по-
важний вік, з юнацьким запалом щороку від-
мірює кілометри експедиційних маршрутів. 
Його життєвим кредо є вислів видатного при-
рододослідника М.І. Вавилова: «Життя корот-
ке — потрібно поспішати».

Нині ювіляр, як завжди, сповнений енергії, 
нових творчих задумів та планів. Ботанічна 
громадськість України, колеги з багатьох країн 
світу, друзі сердечно вітають Якова Петровича 
зі славним ювілеєм, бажають доброго здоров’я, 
довгих і щасливих років життя, творчої насна-
ги та невичерпної енергії для втілення нових 
наукових ідей.

У колі колег на засіданні Відділення загальної біології 
НАН України



<<
  /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 false
  /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 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 1200
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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


