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Chituta Bay
text and photos: Evert van Ammelrooy

tekst i fotografie: Evert van Ammelrooy

Sitting in our little boat with a 5 horsepower engine we slowly go from Mpulungu to
one of the most exciting places of the lake
in Zambia. It will take us about an hour
to get there: Chituta Bay (CB) (pict. 1.).
CB is best known for collecting the Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon that live
there in large numbers. For myself CB is
best known as the place where visibility of
the water is never the best and can be even
terrible. Another tricky thing is that the
anchor usually gets stuck between these big
rocks so that one of us have to dive to get
it loose. at one time I had to free the anchor which turned out to be 20 meter deep
without any oxygen in the tanks as we finished all the air while diving. It was a long
way down and a fast way up. we were lucky
we could get the anchor in as else we could
not go back to our lodge...

Siedząc w naszej małej łódce o mocy pięciu koni mechanicznych, powoli płyniemy
z Mpulungu do jednego z najbardziej ekscytujących miejsc w zambijskiej części jeziora.
Dotarcie tam zajmie nam około godziny; to
Zatoka Chituta (Chituta Bay – CB) (fot. 1.).
Zatoka Chituta jest najbardziej znana
z odławiania Paracyprichromis nigripinnis Blue
Neon, który żyje tutaj w olbrzymich ilościach. Dla mnie CB jest najlepiej znana jako
miejsce, w którym widoczność pod wodą
nie jest najlepsza, a nawet można powiedzieć, że jest tragiczna. Zabawną rzeczą jest
to, że kotwica zazwyczaj klinuje się pomiędzy dużymi skałami, więc jeden z nas musi
nurkować, żeby ją uwolnić. Pewnego razu
musiałem zanurkować na głębokość 20 metrów bez tlenu, ponieważ wykorzystaliśmy
cały do nurkowania. To była długa droga
w dół i bardzo szybka w górę. Mieliśmy
dużo szczęścia, że udało nam się odczepić
kotwicę, bo inaczej nie moglibyśmy wrócić
do naszego domku...

he rock habitat is already worth the dive as the huge
rocks (as big as a car as to a bus) go straight down
to 40-50 meters deep. The fish living there have
never seen any sand or plants. The entire habitat exists
out of big rocks.
In the shallow water (up to 10 meters) rocky
habitat we would find fish like Eretmodus cyanostictus
(pict. 2.), Tropheus moorii, Ophthalmotilapia ventralis Blue,
Petrochromis sp., Lepidiolamprologus attenuatus, Neolampro-

kaliste środowisko warte jest nurkowania dlatego,
że ogromne skały (wielkie jak samochód, a niekiedy
nawet jak autobus) opadają prosto w dół na głębokość 40-50 metrów. Ryby żyjące tam nigdy nie widziały
żadnego piasku ani roślin. Całe ich środowisko to powierzchnia dużych skał.
W płytszej wodzie (do 10 metrów) w środowisku
skalistym znajdziemy takie ryby jak: Eretmodus cyanostictus (fot. 2.), Tropheus moorii, Ophthalmotilapia ventralis
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Pict. 1. Chituta Bay

Fot. 1. Zatoka Chituta
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Pict. 1. Eretmodus cyanostictus
Chituta

Fot. 1. Eretmodus cyanostictus
Chituta
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Pict. 3. Tropheus moorii Chituta

Fot. 3. Tropheus moorii Chituta

logus moorii and the killy Lamprichthys tanganicanus. This
T. moorii is not very colourful but in size it is very big
(due to the big rocks that are there..?) (pict. 3.).
If we go to the deeper (10-40+ meters) regions of
the rock habitat we will find a lot of species. In the
10-25 meters we can see Neolamprologus pulcher (pict. 4.),
N. savoryi, Telmatochromis vittatus (pict. 5.), Cyprichromis
leptosoma Blue Flash, C. leptosoma Zebra, C. leptosoma
Neon Head, Haplotoxadon microlepis, Altolamprologus compressiceps, Gnathochromis pfefferi, Perissodus microlepis, and
Neolamprologus sexfasciatus Blue.
From about 25 meters depth cave brooders like: Neolamprologus buesheri (pict. 6.), N. cylindricus, N. fasciatus,
Lepidiolamprologus nkambae (pict. 7.) and Telmatochromis

Pict. 5. Telmatochromis vittatus
Chituta

Fot. 5. Telmatochromis vittatus
Chituta

Pict. 6. Neolamprologus buesheri
Chituta

Fot. 6. Neolamprologus buesheri
Chituta
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Pict. 4. Neolamprologus pulcher
Chituta

Fot. 4. Neolamprologus pulcher
Chituta

Blue, Petrochromis sp., Lepidiolamprologus attenuatus, Neolamprologus moorii i Lamprichthys tanganicanus. Występujący tu T. moorii nie jest bardzo kolorowy, ale jest bardzo
duży (proporcjonalnie do wielkości znajdujących się
tam skał…?) (fot. 3.).
Jeśli dotrzemy do głębszych rejonów (10-40 metrów) środowiska skalistego znajdziemy tam wiele gatunków. Na głębokości 10-25 metrów możemy
spotkać: Neolamprologus pulcher (fot. 4.), N. savoryi, Telmatochromis vittatus (fot. 5.), Cyprichromis leptosoma Blue
Flash, C. leptosoma Zebra, C. leptosoma Neon Head, Haplotoxadon microlepis, Altolamprologus compressiceps, Gnathochromis pfefferi, Perissodus microlepis oraz Neolamprologus
sexfasciatus Blue.
Na głębokości poniżej 25 metrów jaskinie zasiedlają:
Neolamprologus buesheri (fot. 6.), N. cylindricus, N. fasciatus, Lepidiolamprologus nkambae (fot. 7.), a okazjonalnie
można zobaczyć Telmatochromis vittatus.
W pobliżu skał oraz na otwartych wodach znajdziemy
Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon (fot. 8.), Cyphotilapia frontosa, Bathybates sp. (fot. 9.), Benthochromis tricoti
(fot. 10.) oraz Plecodus straeleni. Na skałach występują
także Xenotilapia sp. „Papilio Sunflower” i Asprotilapia
leptura.
Ale to co naprawdę sprawia, że nurkowanie jest tutaj takie ekscytujące to podłoże muliste. Na tej głębokości nasze oczy mogą dostrzec tylko otaczającą
nieprzeniknioną czerń. Tak więc jeśli chcemy cokolwiek zobaczyć konieczne są lampy. Jedyną rzeczą jakiej

Pict. 7. Lepidiolamprologus
nkambae Chituta

Fot. 7. Lepidiolamprologus
nkambae Chituta
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Pict. 8. Paracyprichromis nigripinnis
Chituta Blue Neon

Fot. 8. Paracyprichromis nigripinnis
Chituta Blue Neon

vittatus can occasionally be seen.
Near the rocks and in the open water we will find
Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon (pict. 8.), Cyphotilapia frontosa, Bathybates sp. (pict. 9.), Benthochromis tricoti
(pict. 10.) and Plecodus straeleni. On the rocks are also the
mouthbrooders Xenotilapia sp. “Papilio Sunflower” and
Asprotilapia leptura.
But what really makes the dive so exciting is the mud
bottom. On this depth our eyes can only see pitch
black surrounding. So lamps are required if we want to
see anything. The thing we did while diving was only
using a small light so that us divers do not loose one another. The second reason is not to scare away the fish. I
am sure the fish have seen us long before we see them.
When we think to see anything interesting we use the
bigger lamps. Taking a picture on this sediment is a real
challenge as the particles of sediment will come up like
a sandstorm from any movement of the flippers. I have
made around 70 dives on the mud and every time we
still see things we had not seen before. maybe it would
be easier to bring a video camera instead of a photo
camera. something to think about for the next time....?
We have some real specialized cichlids here like:
Triglachromis otostigma (pict. 11.), Limnochromis auritus,
L. staneri, Xenotilapia sp. “Fluorescent Green” (pict. 12.),
Xenotilapia nigrolabiata “Red Princess”, Gnathochromis
permaxillaris and Greenwoodochromis christyi (pict. 13.).
The first three species dig big holes in the mud that
you can imagine like “rabbit holes”. Large tunnels with

Pict. 10. Benthochromis tricoti
Chituta

Fot. 10. Benthochromis tricoti
Chituta
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Pict. 9. Bathybates sp.

Fot. 9. Bathybates sp.

używaliśmy podczas nurkowania były małe lampki,
pozwalające na niepogubienie się nawzajem. Z drugiej
strony, nie chcieliśmy płoszyć ryb. Jestem pewien, że
ryby zauważyły nas na długo przedtem nim my zauważyliśmy je. Kiedy mamy nadzieję zobaczyć coś interesującego, używamy większych lamp. Robienie zdjęć na
takim podłożu to prawdziwe wyzwanie, ponieważ muł
spod naszych „płetw” unosi się, zupełnie jak podczas
burzy piaskowej. Wykonałem już około 70 nurkowań
na mulistym podłożu i za każdym razem widziałem
rzeczy, których nie dane mi było zobaczyć nigdy wcześniej. Może prościej byłoby zabrać ze sobą kamerę video
zamiast aparatu fotograficznego. Trzeba to przemyśleć
przed następnym razem...?
Spotkaliśmy tutaj kilka naprawdę wyspecjalizowanych pielęgnic np.: Triglachromis otostigma (fot. 11.), Limnochromis auritus, L. staneri, Xenotilapia sp. „Fluorescent
Green” (fot. 12.), Xenotilapia nigrolabiata „Red Princess”,
Gnathochromis permaxillaris czy Greenwoodochromis christyi
(fot. 13.).
Pierwsze trzy gatunki wykopują duże dziury w mule,
które można porównać do króliczych nor. Długie korytarze z wieloma wyjściami połączone pomiędzy sobą.
Ostatnie dwa gatunki były widziane tylko w pobliżu
granicy pomiędzy mułem i skałami. Inne niepielęgnice
to: Mastacembelus sp. (fot. 14.), Auchenoglanis occidentalis
oraz duże kraby (fot. 15.) chodzące po mule. Ryby żyjące w środowisku mulistym nie mają problemów ze zdobyciem pokarmu, ponieważ na mule i zaraz pod nim

Pict. 11. Triglachromis otostigma
Chituta

Fot. 11. Triglachromis otostigma
Chituta
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Pict. 12. Xenotilapia sp.
„Fluorescent Green”

Fot. 12. Xenotilapia sp.
„Fluorescent Green”

different exits all connected to each other. The last
two species will only be seen near the border of mud
and rocks. Other non-cichlids are Mastacembelus sp.
(pict. 14.), Auchenoglanis occidentalis and big crabs (pict.
15.) that walk on the mud. The fish living on the mud
habitat will not have difficulties getting food as big
swarms of mysis-like shrimps can be found just above
and on the mud floor.
The bigger cichlids that live on the mud are biparental mouth brooders that give over 100+ eggs/young’s.
There are differences as Gnathochromis permaxillaris,
Limnochromis auritus and Triglachromis otostigma drop
there eggs in there holes made in the mud and sometimes will be taken in the mouth of the female. After
that both male and female will take care of the young
fish. On the other hand Greenwoodochromis christyi will
mouth brood instantly.
In my aquarium Greenwoodochromis christyi took care
of there young’s for over 6 weeks. The pair was not aggressive to other G. christyi with Gnathochromis permaxillaris there was a lot of aggression to the same species.
G. permaxillaris made use of the inside of a back to nature module and a lot of sand to make the hole the size
they wanted to. Keep the tank very dark as these fish
are not used to a lot of light. This will make them less
shy. I kept the 2000 liter tank with the following fish: 8
pcs. Cyphotilapia frontosa, 4 pcs Gnathochromis permaxillaris and 4 pcs. Greenwoodochromis christyi.

Pict. 14. Mastacembelus sp.
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Fot. 14. Mastacembelus sp.

Pict. 13. Greenwoodochromis
christyi Chituta

Fot. 13. Greenwoodochromis
christyi Chituta

można znaleźć olbrzymie ilości krewetek podobnych
do mysis.
Większe pielęgnice, które żyją w środowisku mulistym
należą do grupy, gdzie oboje rodzice inkubują w pysku
około 100 sztuk ikry, a potem narybku. Ryby te różnią
się, ponieważ Gnathochromis permaxillaris, Limnochromis
auritus i Triglachromis otostigma wrzucają jajeczka do dziurek zrobionych w mule, i tylko czasami samica zbiera je
do pyska. Później samiec i samica mogą opiekować się
potomstwem. Z drugiej strony Greenwoodochromis christyi od razu inkubuje w pysku.
W moim akwarium Greenwoodochromis christyi opiekował się młodymi przez ponad 6 tygodni. Para nie była
agresywna w stosunku do innych G. christyi, podczas
gdy Gnathochromis permaxillaris był bardzo agresywny
w stosunku do osobników swojego gatunku. W akwarium z G. permaxillaris można użyć wewnętrznych modułów „Back to the Nature” i dużych ilości piasku dla
przygotowania dziur takich rozmiarów jak one lubią.
Należy utrzymywać w akwarium półmrok, ponieważ
ryby te nie są przyzwyczajone do dużej ilości światła.
To spowoduje u nich mniejszą płochliwość. Ja w akwarium 2000 litrów trzymam następujące ryby: 8 sztuk
Cyphotilapia frontosa, 4 sztuki Gnathochromis permaxillaris
oraz 4 sztuki Greenwoodochromis christyi.

Pict. 15. Crab

Fot. 15. Krab
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