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Abstract 

Even from 19 centery there is known, that at the top of  Imereti region just exectly of 

Chitura-Sachkhere Region is rich with an  old stone age monuments. This region is one of 

the place wich had started and was search an old stone age of  a Georgian territory.  

In fact Chiatura there are too important monuments. For example: Bondi cave, 

Dzudzuana cave, Undo cave and others. This known for us Region is full of open dwelling 
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and science still continiue learning them, but not over yet. It means thet it does not give us 

conclusion and full rehabilitation abaut of stone age.  

Uuper Paleolithic appears microliths shows us how an old humen reached and 

improved development level. To get these tools are note really simple. Maiking them is as 

difficult and multifari as their using. They were used as putting tools also as arrow tip and 

a.c.t. This  microlithic tecnology appears of different  monuments of upper paleolitic. 

Between these monuments are Bondi and Dzudzuana cavees and both of them are almost 

similar and it means thet live development level was the same too.  

 

 The main thematic search words: Upper Imereti, Paleolithic, Bondi Cave,  

Stone tools, Microlithics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


