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The way was shown to me as I would accompany my 
friend Saskia M. who had been at Kigoma many times. 
The situation was even better as she has her own boat 
and we would be accompanied by her very good friend 
George K. a diver who showed us the nicest locations 
to go and dive around Kigoma. Although it was rainy 
season the visibility was very good. Only big storms at 
night sometimes made the visibility a bit less on the sur-
face but we never had any 
problems at 10 meters and 
deeper. As all things in Af-
rica the fi rst day of diving 
the motor engine of the 
boat broke down but was 
very un-african fi xed the 
next day. From then on 
no mechanical problems 
accured anymore. And 
that was so NOT Africa. 
We must have been very 
lucky.

Then the next 3 weeks 
we would make usually 
2 deep dives to about 50 
meters deep and in be-
tween or at the end of the 
day a third dive in shallow 
water.

In this shallow wa-
ter (up to 10 meters) 
we would fi nd in the 
rocky habitat: Eretmodus 
sp., Spathodus erythrodon 

Drogę wskazała mi i towarzyszyła w niej moja przyja-
ciółka Saskia M., która była w Kigoma wiele razy. Sytu-
acja była o tyle dobra, że posiada ona swoją własną łódź 
oraz, że był z nami jej bardzo dobry przyjaciel George 
K., nurek, który pokazał nam najciekawsze miejsca do 
nurkowania w okolicach Kigoma. Pomimo że była to 
pora deszczowa, mieliśmy bardzo dobrą widoczność. 
Tylko czasami w nocy silne sztormy odrobinę pogarszały 

Wyprawa do Kigoma 
w Tanzanii 
w styczniu 2008 roku

Trip to the Kigoma 
in Tanzania 
in January 2008

Przez ostatnie sześć lat odwiedzałem naj-
bardziej wysuniętą na południe część jezio-
ra (Mpulungu, Zambia) i dlatego właśnie 
teraz chciałem udać się do jego północnej 
części, tj. do Kigoma w Tanzanii. Zwykle 
czekałem niecierpliwie na szybki przelot do 
Lusaki, a następnie na długą podróż auto-
busem ze stolicy Zambii do Mpulungu. 
Tym razem dostałem się do Dar es Salaam 
i dalej złapałem krajowy lot do Kigoma. 
Stamtąd po 30 minutach podroży taksówką 
byłem już w naszym domku, 10 metrów od 
jeziora.

After going to the most southern part of 
the lake (Mpulungu, Zambia) for 6 years 
I would fi nally go to the northern part at 
Kigoma, Tanzania. I was looking forward 
at skipping Lusaka and the long bus drive 
from the capitol city of Zambia to Mpulun-
gu. This time I would go to Dar es Salaam 
and from there take a straight national 
fl ight to Kigoma. From there it takes about 
30 minutes by taxi and then we are at our 
lodge, 10 meters from the lake.

tekst i fotografi e: Evert van Ammelrooy
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Pict. 1. Spathodus erythrodon Fot. 1. Spathodus erythrodon
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(pict. 1.), Spathodus marlieri, Tropheus brichardi, Ophthal-
motilapia heterodonta, Cyathopharynx furcifer, Neolamprolo-
gus toae, N. savoryi, N. niger, Petrochromis sp., Limnotilapia 
dardennii,  Xenotilapia spilopterus (pict. 2.) and lots of non 
cichlids like: Lamprichthys tanganicanus, Mastacembalus sp. 
and barbs. Also you could fi nd juvenile Tropheus duboisi 
(pict. 3.) who look stunning under the African sunlight. 
A big difference with Zambia waters is that Cyphotilapia 
frontosa could be found already in water from 5 m and 
deeper while in Zambia they live much deeper (20+ m). 
The quantity/density of C. frontosa is also much bigger 
at Kigoma area.

In the shallow water with sand habitat we would 
see lots of sand cichlids. For example lots of Ectodus 
descampsii, Xenotilapia sima, X. fl avipinnis, X. ochrogenys, 
Enantiopus melanogenys, Cal-
lochromis pleurospilus, C. mac-
rops and Grammatotria lemairii 
(pict. 4.). Also at the border 
of stones and sand you can 
see plenty of Aulonacranus 
dewindti.

In the shallow water with 
fi elds of plants you could 
fi nd the same sand cichlids 
as the sand habitat. Here you 
could also see Ctenochromis 
horei and Telmatochromis dhonti 
(pict. 5.) with a nice red stripe 
on the gills. The plants exist 
from Hydrilla sp., Vallisneria 
sp. and Potamogeton sp..

In the deeper regions of 
sand there is not so much to 
see except shell cichlids like 
Neolamprologus brevis (pict. 6.), 
N. boulengeri and N. occelatus 
Silver. If the sediment would 
be more mudlike we would 

widoczność przy powierzch-
ni, ale nigdy nie mieliśmy 
problemów na głębokości 10 
metrów i poniżej. Jak zwykle 
w Afryce, pierwszego dnia 
nurkowania zepsuł się silnik 
łodzi, ale kolejne były już bar-
dzo nie afrykańskie. Od tego 
dnia bowiem nie było już 
żadnych technicznych prob-
lemów. I to właśnie było ta-
kie nie afrykańskie. Mieliśmy 
dużo szczęścia. 

W ciągu trzech tygodni za-
zwyczaj robiliśmy dwa głę-
bokie nurkowania do około 
50 metrów, a pomiędzy nimi 
albo pod koniec dnia, trzecie 
na mniejszą głębokość.

W tych płytszych wodach 
(powyżej 10 metrów) w ska-
listym środowisku znaleźli-
śmy: Eretmodus sp., Spathodus 
erythrodon (fot. 1.), Spathodus 
marlieri, Tropheus brichardi, 
Ophthalmotilapia heterodonta, 

Cyathopharynx furcifer, Neolamprologus toae, N. savoryi, 
N. niger, Petrochromis sp., Limnotilapia dardennii, Xenotila-
pia spilopterus (fot. 2.) oraz wiele innych nie - pielęgnic, 
jak Lamprichtys tanganicanus, Mastacembalus sp. i brzan-
ki (barbs). Zwykle znaleźć można było także młode 
Tropheus duboisi (fot. 3.), które wyglądają oszałamiająco 
w afrykańskim słońcu. Spora różnica pomiędzy tymi 
wodami, a tymi w Zambii, polega na tym, że tutaj 
Cyphotilapia frontosa spotykana jest już na głębokości 5 
metrów i poniżej, a tam żyją one dużo głębiej (20 me-
trów i głębiej). Także ilość i zagęszczenie osobników 
„frontozy” jest większe na terenie Kigoma. 

W płytszych wodach piaszczystego środowi-
ska mogliśmy zobaczyć wiele gatunków piaskowych 
pielęgnic. Dla przykładu liczne Ectodus descampsii, 

Pict. 2. Xenotilapia spilopterus Fot. 2. Xenotilapia spilopterus

Pict. 3. Tropheus duboisi Fot. 3. Tropheus duboisi
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fi nd N. kungweensis that 
would hide in little holes 
in the mud.

If we go to the rocky 
habitat we can see many 
different Cyprichromis lep-
tosoma and Paracyprichromis 
brieni, Chalinochromis bri-
chardi, Julidochromis regani, 
Telmatochromis bifrenatus 
and Neolamprologus brichar-
di, N. niger and N. savoryi. 
If we go deeper then 30-35 
meters we can see Paracy-
prichromis nigripinnis, Cypri-
chromis microlepidotus. The 
“microlepidotus” (pict. 7.) 
at the north of Kigoma is 
beautiful with different 
spots on the body and fi ns. 
We would fi nd the seven 
stripe C. frontosa here, Hap-
lotoxadon sp., Benthochromis 

Xenotilapia sima, X. fl a-
vipinnis, X. ochrogenys, 
Enantiopus melanogenys, 
Callochromis plerospilus, 
C. macrops i Grammatotria 
lemairii (fot. 4.). Na gra-
nicy stref kamieni i piasku 
występują tutaj licznie 
Aulonocranus dewindti.

W płytkich wodach 
porośniętych roślin-
nością oglądaliśmy te 
same pielęgnice piaskowe 
wymieniane wcześniej 
w piaszczystym środowi-
sku. Występowały tutaj 
również Ctenochromis ho-
rei i Telmatochromis dhon-
ti (fot. 5.) z ciekawymi, 
czerwonymi prążkami na 
skrzelach. Rośliny jakie 
tutaj rosną to Hydrilla sp., 
Vallisneria sp. oraz Potamo-
geton sp..

W głębszych regio-
nach piaszczystej strefy 
nie ma zbyt wiele do oglą-
dania z wyjątkiem musz-
lowców takich jak: Neo-
lamprologus brevis (fot. 6.), 
N. boulengeri i N. ocellatus 
Silver. W bardziej muli-
stym podłożu znajdowali-
śmy N. kungweensis, który 
chowa się w małych nor-
kach w mule.

Jeśli przeniesiemy się 
w skaliste obszary to 
zobaczymy tam wiele 
różnych ryb: Cyprichromis 
leptosoma, Paracyprichromis 

Pict. 4. Grammatotria lemairii Fot. 4. Grammatotria lemairii

Pict. 5. Telmatochromis dhonti Fot. 5. Telmatochromis dhonti

Pict. 6. Neolamprologus brevis Fot. 6. Neolamprologus brevis
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tricoti and Neolamprologus ventralis (pict.  8.). We can fi nd 
Synodontis sp. and adult Lates sp. here too. In one area we 
found a Lates with a beautiful yellow/gold stripe on the 
back of the fi sh (pict. 9.). At the sand bottom we can see 
little groups of Xenotilapia sp. “Fluorescent Green”.

Empty shells suited for shell brooders are found all 
around the lake in great quantities. The most used 
empty shells are from the snail Neothauma tanganyicense 
and all these small cichlids use them in very different 
ways. The live snail is hardly ever seen in the lake what 
surprises most divers in the lake. The reason for this is 
fairly easy: the snail lives in the sand and only the mouth 
comes above the sediment of sand (pict. 10.). Not only 
cichlids use the empty shells but also little shrimps and 
crabs (pict. 11.). For example the Neolamprologus brevis 
pair will make use of one 
empty shell. N. ocellatus 
will use two shells. One 
shell is for the female and 
one for the male. Fish like 
N. multifasciatus or N. si-
milis will colonize bigger 
beds of empty shells. Not 
allowing other species 
to come nearby except 
for Telmatochromis vittatus 
(Zambia). It must be said 
that for every situation 
there is an exception like 
in some places of Tanzania 
where N. brevis will breed 
in big groups together. 
The juveniles will stay 
around the empty shells 
for a long time. 

In aquariums species 
like N. signatus (pict. 12.) 
and N. kungweensis are also 
seen like shell breeders but 
in the wild they do not use 

brieni, Chalinochromis bri-
chardi, Julidochromis regani, 
Telmatochromis bifrenatus, 
a także Neolamprologus bri-
chardi, N. niger, N. savoryi. 
Jeśli zanurkujemy głębiej 
niż na 30-35 metrów to 
spotkamy Paracyprichromis 
nigripinnis i Cyprichromis  
microlepidotus. „Microle-
pidotus” (fot. 7.) w pół-
nocnej Kigoma jest pięk-
ny, z różnymi kropkami 
na tułowiu i płetwach. 
Znajdowaliśmy tutaj 
także siedmiopaskową 
„frontozę”, Haplotaxodon 
sp., Benthochromis tricoti, 
Neolamprologus ventralis 
(fot. 8.). Widzieliśmy rów-
nież Synodontis sp. i doro-
słe Lates sp. W tym rejonie 
obserwowaliśmy przed-
stawicieli rodzaju Lates 
z pięknym żółtozłotym 

pasem na grzbietowej części ciała (fot. 9.). Na piaszczy-
stym podłożu widzieliśmy małe grupki Xenotilapia sp. 
„Fluorescent Green”. 

Puste muszle, odpowiednie dla muszlowców, można 
znaleźć w wielkich ilościach na terenie całego jeziora. 
Najczęściej wykorzystywane są puste muszle należące 
do Neothauma tanganyicense i każda z małych pielęgnic 
używa ich na inny sposób. Żywe ślimaki są spotykane 
w jeziorze bardzo rzadko, co dziwi wszystkich nurków. 
Powód jest bardzo prosty: ślimaki żyją w piasku i ponad 
powierzchnię wystawiają tylko syfony (fot. 10.). Nie 
tylko pielęgnice używają pustych muszli, także małe 
krewetki i kraby (fot. 11.). Para Neolamprologus brevis 
korzysta tylko z jednej muszli, a N. ocellatus z dwóch 
muszli, jednej dla samicy, drugiej dla samca. Ryby takie 

Pict. 7. Cyprichromis  microlepidotus Fot. 7. Cyprichromis  microlepidotus

Pict. 8. Neolamprologus ventralis Fot. 8. Neolamprologus ventralis
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these empty snail houses. In stead they live in the mud 
fl oor where they dig little holes. Neothauma tanganyicense  
are on the red List of Threatened Species.

We had hoped to go and make night dives but every 
evening you could see that the clouds were forming 
thunder and lightning making the lake unrestful with 
lots of big waves. I hope to go and try diving at night in 
dry season again. On the other hand it was nice to have 
a relaxed dinner of fi sh (normally “frontosa” caught the 
same afternoon) or chicken and a nice drink called kon-
yagi (the biggest disadvantage in Tanzania compared to 
Zambia is that vodka is not available in Tanzania!). Be-

jak N. multifasciatus albo N. similis  zasiedlą większą ilość 
muszli. Ryby te nie pozwalają innym gatunkom pod-
pływać blisko siebie z wyjątkiem Telmatochromis vittatus 
(Zambia). Muszę dodać, że od każdej reguły jest wyją-
tek i tak na przykład w niektórych miejscach w Tanzanii 
N. brevis rozmnażają się żyjąc w dużych grupach. Młode 
zostają w pobliżu muszli przez długi czas. W akwarium 
takie gatunki jak N. signatus (fot. 12.) oraz N. kungween-
sis żyją i rozmnażają się w muszlach, a w naturze nie 
używają domków ślimaków. W zamian za to żyją one 
w mulistym podłożu, gdzie wykopują małe norki. Neo-
thauma tanganyicense znajduje się w Czerwonej Księdze 

Gatunków Zagrożonych.  
Mieliśmy nadzieję także 

na nocne nurkowania, ale 
każdego wieczoru formo-
wały się chmury, a grzmo-
ty i błyskawice sprawiały, 
że jezioro stawało się 
niespokojne i tworzyły 
się wysokie fale. Mam 
nadzieję jednak, że uda 
mi się wrócić tutaj w po-
rze suchej i ponurkować 
nocą. Bardzo miłe było 
spożywanie odprężają-
cego, rybnego obiadu 
(zazwyczaj „frontozy” 
łapanej tego samego wie-
czora) lub kurczaka i do 
tego smacznego drinka 
zwanego konyagi (naj-
większą wadą Tanzanii 
w porównaniu do Zam-
bii jest niedostępność 
wódki!). Z powodu pory Pict. 10. Neothauma tanganyicense – the mouth Fot. 10. Neothauma tanganyicense – syfon

Pict. 9. Lates sp. Fot. 9. Lates sp.
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deszczowej nie mogliśmy 
nurkować na terenie rze-
ki Ujiji. Próbowaliśmy, 
ale widoczność wynosiła 
50 cm. Wody opadowe 
nanosiły zbyt dużo mułu 
do jeziora... jednak naj-
gorsze było to, że liczba 
komarów była bardzo 
duża.

Nadszedł czas wyjazdu 
i naprawdę nie chciałem 
wracać do domu, ale po 
3,5 tygodniach przygody 
musiałem zostawić Kigo-
ma i wracać do Holandii. 

Trochę informacji żeby 
dać wam pojęcie o kosz-
tach:

 Lot liniami KLM z Am-• 
sterdamu do Dar es Sa-
laam w dwie strony to 
około 1100 euro.
 Krajowy lot z Dar es Sa-• 
laam do Kigoma linia-
mi Precision Air to 200 
euro w dwie strony.

Mieliśmy niezbyt drogi domek kosztujący około • 
10 euro za noc łącznie ze śniadaniem.
Największa oszczędnością było posiadanie własnej • 
łodzi, silnika i sprzętu do nurkowania. Musieliśmy 
płacić tylko za benzynę. W ciągu 3,5 tygodnia koszt 
wyniósł 1000 euro na osobę.
Obiad z kurczaka z ryżem lub frytkami oraz dwa drin-• 
ki to około 5 euro.

1 euro (EUR) = 1700 tanzańskich szylingów (TZS)

cause of the rain season we could also not dive around 
river areas like Ujiji. We tried but had no more then 50 
cm visibility. The rainwater would bring to much sedi-
ment along the river to the lake… and latest but not the 
least is that the amount of mosquitoes in the rain season 
is very high.

Time had been fl ying and I really did no want to go 
home but after 3,5 weeks I had to leave Kigoma and go 
back to Holland.

Just to give you an idea of some of the costs:
A fl ight with KLM from • 
Amsterdam to Dar es 
salaam was about 1100 
euro. Two ways.
A national fl ight from • 
Dar es salaam to Kigoma 
with Precision air was 
200 euro. Two ways.
We had a medium • 
budget lodge costing 
about 10 euro a night 
including breakfast.
The biggest saving of • 
cost was having our 
own boat, engine and 
diving equipment. The 
only cost we made was 
paying for fuel. In the 
3.5 weeks it cost us 1000 
euro a person.
A dinner of chicken with • 
rice/chips and 2 drinks 
will be around 5 euro.

1 euro (EUR) = 1700 
Tanzaniaanse Shilling 
(TZS) Pict. 12. Neolamprologus signatus Fot. 12. Neolamprologus signatus

Pict. 11. Neothauma tanganyicense shell with dweller Fot. 11. Muszla Neothauma tanganyicense z mieszkańcem
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