
BARLANGTANI KONFERENCIA GRÚZIÁBAN

A Szovjet Tudományos Akadémia Karszt- és 
Barlangtani Bizottsága, a Grúz Tudományos Aka
démia Földrajzi Intézete és Barlangkutató Tanácsa 
1987. október 5-től 12-ig nemzetközi barlangtani 
konferenciát szervezett Grúziában „A komplex 
karszttudomány problémaköre” címmel.

A konferenciát Tamas Kiknadze akadémikus, a 
szervezőbizottság elnöke október 5-én Tbilisziben 
nyitotta meg, majd a résztvevő országok delegáció
vezetői köszöntötték a megjelenteket. A megnyitó 
ünnepség után két napon át három szekcióban több 
mint 40 szakelőadás hangzott el. A résztvevők 6-án 
esti városnézés után éjfélkor vonatra szálltak és 
Kutaisiba utaztak. 7-én délelőtt látogatást tettek a 
Chaltubói-barlangba. A barlang bejárata mellett a 
Grúz Tudományos Akadémia Földrajzi Intézete 
más tudományos szervekkel közösen szpeleológiai 
kutatóközpontot kíván létesíteni, illetve a barlang 
egy részét a nagyközönség számára meg kívánja 
nyitni. A részletes terveket a barlang előtt felállított 
szabadtéri kiállítás mutatta be. A kivitelezési mun
kákat már 1988-ban megkezdik és terv szerint 
1990-ben fejezik be. Délután a turistaforgalom szá
mára megnyitott Sataplia-barlang, valamint a 
dinoszaurusz lábnyomait megőrző homokkő-feltá
rás megtekintésére került sor. Este a kutaisi színház
ban grúz néptánc- és népdalelőadás a gazdag népi 
kultúrából adott ízelítőt. 8-án ismét három szekció
ban szakelőadások hangoztak el, este pedig a kon
ferencia hivatalos záróünnepségére és bankettjére 
került sor.

A konferencia két főszervezője,
balra K. Rakviashvili, jobbra G. Gigineishvi/i.

Tamas Kiknadze akadémikus megnyitó beszédét 
tartja
( Székely K. felvétele )

A konferencia előadóüléseit október 9-től 12-ig 
szakmai tanulmányút követte, ahol a résztvevők 
megismerkedhettek az Inguri-folyón létesített víz
tározóval, a Goluboe- és Ricza-tavakkal, valamint 
megtekintették a Novo Afoni-barlangot. Ezt a 
barlangot 1961-ben tárták fel, egy részét kiépítették 
és 1975-ben megnyitották a nagyközönség számára. 
Azóta évente közel egymillió látogató ismerkedett 
meg a hatalmas folyosókból álló, képződményekben 
gazdag barlangrendszerrel.

A konferencia keretén belül a Nemzetközi 
Szpeleológiai Unió irodája is ülésezett, ahol Társu
latunk elnöke ismertette a hazánkban 1989-ben 
megrendezésre kerülő X. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszus szervezésének állását.

A konferencián több mint 120 szovjet résztvevőn 
kívül 11 európai országból több fős delegáció, 
Ausztráliából 1, Kanadából és az USA-ból 2—2 fő 
volt jelen. Hazánkat dr. Fodor István, dr. Tardy 
János, Székely Kinga, dr. Dénes György és felesége 
képviselte.

Székely K.
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