Zpráva z expedice TAURUS 2015
Termín: 9.10. - 24.10.2014
Lokalita: Turecká vývěrová jeskyně ALTINBESIK a okolí
Cíle: Pokusit se proplavat v jeskyni Altinbesik koncový sifon Nešvik a Lake of Chance. Prozkoumat
možné prostory za sifony. Fotodokumentace. Průzkum širšího okolí jeskyně.

Účastníci expedice:

ZO 1-05 Geospeleos

ZO 5-05 Trias
ASPEG

BUMAD
OBRUK
ÜTÜMAK

Ondra Jäger (Doktor)
Evžen Janoušek(Gino)
Martin Hota (Gabo)
Roman Hota (Krtek)
Ondra Dufek (Indža)
Pavel Schmidt (Pajánek)
Kuba Vokřál
Hakan Egimez
Turgay Gonulalan
Ilker Gurbuz
Oktay Pöhrenk
Vedat Kürsün
Sencer Goltu
Ali Yamac
Ezgi Tok
Emre Can Güzel
Ecem Uludag

Průběh expedice:
9.10.2015 Večer odjezd expedičních aut z Prahy a Kladna.
11.10.2015 Sraz všech účastníků u města Akseki, příjezd k jeskyni, budování tábora, vystrojení první
stěny.
12.10.2016 Vystrojení všech jezer čluny a lanového traverzu, obnovení značení reflexní páskou,
transport materiálu k prvnímu sifonu.
13.10.2015 Transport materiálu jeskyní.
14.10.2015 Transport materiálu k sifonu a za něj pomocí „RAKETY“ (vodotěsné pouzdro, které se
zavěsí na vodící lano a pomocí šňůr se protahuje sifonem). První skupina potápěčů zůstává za
sifonem, vystrojení cesty a budování bivaku.
15.10.2015 Turečtí potápěči střídají české potápěče za sifonem a transportují potápěčskou výstroj
k Lake of Chance. Za sifonem zůstává až do konce práce za sifonem Ondra (Doktor).
Vystrojena cesta na galerii.
16.10.2015 Další střídání potápěčů za sifonem. Proplavání sifonu v Lake of Chance. Pokus o
proplavání sifonu Nešvik.
Focení VTour na Galerii.
17.10.2015 Práce za sifonem. Mapování nových objevů. Pokus o průnik do dalších prostor.
18.10.2015 Návrat všech potápěčů.
19.10.2015 Transport všech věcí z jeskyně.
20.10.2015 Společné focení, průzkum ponoru u Ormany.

21.10.2015 Lokalizace jeskyně Handos. Odjezd auta zpátky do republiky,
22.10.201 V noci příjezd aut do Prahy a Kladna.
Výsledky expedice:
V jeskyni Altinbesik (vchod 37°02.384N, 031°37.922E 473m.n.m.) byl proplaván dva metry hluboký
sifon v jezeře Lake of Chance s délkou patnácti metrů. Za ním bylo objeveno a zmapováno 350 metrů
nových chodeb. Mohutná chodba je zahrazena obrovským závalem z tunových kamenných bloků.
Další pokračování nebylo nalezeno.
V sifonu Nešvik se Gabo dostal do třiceti sedmi a půl metrů hloubky, tam chodba horizontálně
pokračovala, ale on již nechtěl riskovat a vrátil se zpátky.
Byla dokončena virtuální prohlídka vstupní partie jeskyně a prostoru Galerie.
Byl prozkoumán několik desítek metrů dlouhý suchý ponor (vchod 37° 05,151N 31° 34,664E
995m.n.m.) u vesnice ORMANA.
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