Tot ce ai nevoie ca sa incepi sa pescuiesti la musca

De Mihnea Popescu de la Blogul Pescarilor la Musca @ www.muscar.ro
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Introducere
O sa va raspund la intrebarea de mai sus in randurile de mai jos.
Pentru a pescui la musca e nevoie de niste informatii (cum sa citesti apa, ce muste sunt bune si asa mai
departe), de niste lucruri fizice (bete haine si fiecare articol de pescuit de care avem nevoie) si de niste
deprinderi (casting).
In acest “e-book” va voi da cateva directii pentru a sti de ce aveti nevoie ca sa va apucati de pescuitul la
musca. Daca deja ati inceput sa pescuiti acest minunat stil de pescuit e posbil sa gasiti cateva idei noi aici.
Pentru a putea pescui la musca avem nevoie de cateva conditii indeplinite.
Le voi grupa in 5 mari categorii si voi scrie cateva cuvinte la fiecare.

1. Imbracamintea
Vara
Consider ca din punct de vedere al imbracamintei cel mai bun moment pentru a va apuca de pescuit la musca
este vara.
De ce spun acest lucru? Spun acest lucru pentru ca exceptand apele de munte unde temperatura apei este
scazuta si vara (poate sa varieze intre 6 si 18 grade, plus minus cateva grade), poti merge la pescuit in slapi,
bermude, tricou si vesta cu accesorii.
Eu impreuna cu prietenii mei, locuind in Timisoara, mergem la Timis vara direct dupa serviciu avand in masina
o pereche de slapi, o pereche de bermude un tricou si vesta cu accesorii (bineinteles si batul mulineta si
snurul). A sa nu uitam sapca care este un "must have" mai ales cand este soare afara.
Apa este destul de calda incat sa se poata sta cateva ore fara nicio problema in ea, din contra este mult mai
bine
in
apa
decat
afara.
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Puteti vedea in imaginea de mai sus cam cum pescuiesc vara pe Timis, in cazul de fata nici tricou nu aveam.
Se poate si fara dupa cate vedeti.
In apele de munte este nevoie de wadersi sau macar cizme de cauciuc, pe langa faptul ca apa poate fi destul
de rece, wadersi si cizmele ne si protejeaza impotriva pietrelor si a altor obstacole din apa.

Toamna
Cand deja a venit toamna nici chiar in apele de ses nu se mai poate sta cu orele in apa, iar atunci este bine sa
avem o pereche de wadersi sau o pereche de cizme de cauciuc iar cand intram in cizme sa avem o pereche
de pantaloni din aceia stransi pe picior cum au schiorii (first layer).
Exista special pentru pescuitul la musca si se poarta de regula pe sub wadersi. Ca sa va faceti o idee, sunt
niste izmene moderne.

Pe langa wadersi sau cizme, in sus vom avea o bluza cu maneca lunga (ar fi bine sa fie din material care
"respira" pentru a nu retine transpiratia) iar sub bluza un tricou.
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Deaspura bluzei vom avea vesta cu accesoriile (voi scrie mai jos despre accesorii).
Iar pe cap o sapca, sau daca este rece o caciula.
E posibil ca daca mergem la munte sau daca e o zi mai friguroasa sa avem nevoie si de o geaca pe deasupra.
Bineinteles ca exista geci speciale pentru pescuitul la musca, se numesc geci pentru wadding si cea mai
ieftina varianta pe care am gasit-o era de la Baleno si costa vreo 250 de RON.
Cateodata port tricou, bluza, geaca si veste cu accesoriile pe deasupra dupa cum vedeti in imagine.
Normal ca se poate purta si o geaca normala dar cele de wadding sunt foarte confortabile oferind o mare
mobilitate pe langa o geaca clasica.

Iarna
Iarna nu merg foarte des la pescuit dar din cand in cand ma mai pacaleste cate un prieten.
Iar cand am mers am avut wadersi iar pe dedesupt o pereche de "first layer" si peste acestia o pereche de
pantaloni de trening.
Deci first layer, trening, wadersi.
O optiune mai ieftina este sa va achizitionati cizme din neopren daca doriti sa mergeti in anotimpul rece la
pescuit.
Dupa ce avem partea de jos asigurata urmeaza partea superioara a corpului.
Tricou, bluza, polar, geaca de wadding (sau o geaca groasa) ar fi o combinatie care ne-ar proteja.
Gecile de wadding sunt dotate cu suporti pentru accesorii si de aceea nu avem nevoie de vesta.
Eu la momentul cand nu aveam geaca speciala pentru pescuit, purtam o geaca groasa, de regula de fas iar pe
deasupra ei luam vesta ca sa am acces usor la accesorii. Deci daca nu aveti geaca de wadding puteti folosi
orice geaca aveti si luati vesta pe deasupra.
Pe cap iarna, caciula.

Primavara
Ca si toamna este un anotimp extrem de favorabil pescuitului la musca.
Cand incepe primavara pestii sunt tocmai iesiti din iarna si sunt dornici sa-si refaca rezervele de energie deci
vor manca mult mai bine.
Ca sa avem un pescuit relaxat si confortabil e bine sa avem wadersi cu "first layer" pe dedesupt, un tricou o
bluza si o geaca.
La nevoie, daca se incalzeste in ziua respectiva putem sa mai dam jos geaca sau bluza.
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De asta e bine sa avem cat mai multe straturi pe noi, ca sa putem sa ne adaptam usor la vreme.
E clar ca, de exemplu am putea sa ne luam un tricou si o geaca din aceea de fas, extrem de groasa prin care
nu trece frigul.
Dar ce ne facem daca se face prea cald pentru acea geaca dar prea frig pentru a ramane doar in tricou? Asta
e ideea cu "layeringul".
Sa nu uitam de sapca.

2.Echipamentul
Dupa ce ne-am asigurat partea cu imbracamintea ne gandim putin mai departe la echipamentul cu care vom
pescui, adica la "scule".
Avem nevoie de un bat pentru pescuit la musca, o mulineta pentru pescuit la musca si un snur pentru pescuit
la musca.
Restul o sa le discutam la accesorii.
O sa fac niste recomandari generale aici pentru ca discutia se poate extinde la infinit.
Ce intrebari ai referitoare la bete, mulinete si snururi? Te rog sa imi lasi comentarii cu aceste intrebari si iti
promit ca vei primi raspuns in maxim doua zile.
In general dupa cum bine stiti ma adresez persoanelor care sunt la inceput de drum in pescuitul la musca, dar
nu ma supar daca o sa citeasca si cei mai experimentati si ii rog pe aceasta cale sa contribuie si daca pot fi
aduse imbunatatiri la ce scriu, le primim cu bratele deschise.
Scriu aceste recomandari in functie de pestii pe care ii vizam.

Pastrav.
Bat - clasa AFTMA 4 sau 5
Mulineta - clasa AFTMA 4 sau 5
Snur - clasa AFTMA 4 sau 5
Pastravul e un peste mai aprig iar trasatura sa este de regula violenta, de aceea nu este necesara o finete
iesita din comun.
Chiar si pescuitul la muste uscate se poate practica in cazul pastravului cu o lanseta de clasa 5, dar daca ar fi
sa aleg cu ce lanseta sa pescuiesc la pastrav in Romania, as alege una de clasa 4 moderat rapida (medium
fast). O lanseta prea moale (cu actiune progresiva) poate sa ne oblige sa tinem un pastrav mai mare prea mult
in
drill,
iar
cand
il
vom
elibera
e
posibil
sa
moara
de
la
drillul
prelungit.
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Lipan
Bat - clasa AFTMA 2,3 sau 4
Mulineta - clasa AFTMA 2,3 sau 4
Snur - clasa AFTMA 2,3 sau 4
Lipanul are gura foarte sensibila iar trasatura lui poate sa fie foarte fina, ca o ciupitura, fiind un peste foarte
finut in tot ce face.
Pentru aceasta este bine sa folosim bete de clasa mai mica si mai flexibile existand riscul ca la intepatura sa-i
rupem gura cu un bat mai tare.
Se folosesc tippeturi foarte subtiri iar daca batul este prea tare pe varf, o sa rupem firul la intepatura. Un bat
clasa mai mica si care sa nu fie rapid, protejeaza tippetul. Cu un bat clasa mai mica si mai sensibil (moderat
sau cu actiune progresiva) avem sanse mult mai mari sa simtim trasatura discreta a lipanului.
Cam acestea sunt in mare motivele pentru care la pescuitul lipanului se recomanda bete mai moi si clasa mai
mica.

Clean
Bat - clasa AFTMA 4,5 sau 6
Mulineta - clasa AFTMA 4,5 sau 6
Snur - clasa AFTMA 4,5 sau 6
Cleanul este pestele care as recomanda sa fie cautat de incepatori.
Echipamentul necesar pescuitului la clean se gaseste la cele mai mici preturi. Bineinteles ca se poate pescui
clean si cu unelte scumpe dar nu e o conditie, cum de exemplu in cazul lipanului, mai rar se gasesc bete de
clasa 2 sau 3 ieftine.
Poate un bat de clasa 4 se poate gasi la preturi mai accesibile.

Avat
Bat - clasa AFTMA 5 sau 6
Mulineta - clasa AFTMA 5 sau 6
Snur - clasa AFTMA 5 sau 6
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Stiuca
Bat clase AFTMA 6, 7, 8, 9
Mulineta - clasa AFTMA 6,7,8,9
Snur - clasa AFTMA 6,7,8,9

3. Accesoriile
Cand ma gandesc la cuvantul accesorii includ urmatoarele:










Minciog
Pensa pentru eliberat pestele
Unghiera (cu ac) pentru taiat surplusul de fir la noduri
Solutie pentru curatat snurul
Solutie pentru flotabilitatea mustelor uscate
Role cu tippet de rezerva
Leader de rezerva
Conectori tip Bob de orez sau conectori impletiti de rezerva
Cutia cu muste

Minciogul este un accesoriu care spun eu, nu trebuie sa lipseasca de la nicio partida.
Am urmatoarele argumente pentru acest fapt:



Sansele sunt mult mai mari sa prindem pestele
Pestele va fi manipulat in conditii foarte bune cand eventual facem o poza cu el. Sunt sigur ca ati patit
sa vreti sa eliberati un peste si din cauza lipsei de minciog sa se zbata in mana noastra sa scape si sa
se loveasca de ceva dur de pe mal, o senzatie care am patit-o si nu m-am simtit deloc bine.

Pensa este utila atunci cand pestele inghite prea mult, sau mai poate fi utila la situatii neasteptate, eu o
mai foloseam la concursuri daca aveam muste legate pe carlig cu spin, deoarece la concurs e interzisa
folosirea acestor carlige, le aplatizam spinul cu pensa.

Unghiera la mine, a inlocuit usor usor obiceiul de a rupe capetele firelor ramase in urma nodurilor si sunt
foarte multumit de acest lucru,in primul rand pentru igiena, in al doilea rand pentru ca unghiera taie capetele de
fire mult mai scurt. Deasemenea acul unghierei ajuta foarte mult in cazul in care avem ochetul mustelor
acoperit cu lac. Se intampla acest lucru atunci cand legatorul incheie musca si o da cu lac.

Solutia pentru curatat snurul este foarte utila, de multe ori chiar si in timpul pescuitului. Intro vreme
pescuiam cu un snur Vison Presentation II, un snur care se comporta foarte bine dar are probleme cu invelisul
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si anume acesta se crapa destul de repede. Incepuse sa crape de cateva partide si cand pescuiam cu el
cateva ore, se umplea cu impuritati si de-dreptul il auzeam cum se chinuia sa alunece prin inele cand faceam
casting. Avand solutia de curat snurul, il curatam cam de 3-4 ori in timpul unei partide lucru care ma ajuta sa
pot pescui. Oricand si orice snur aveti veti simti diferenta cand il curatati. Va evolua mult mai bine si castingul
va fi imbunatatit. Retineti acest aspect foarte important al castigului.
Cu alta ocazie o sa detaliez despre curatarea snurului. Materialul il am deja dar necesita unele revizuiri,
asa ca stati pe aproape. Ati curatat vreodata snurul dupa cateva partide? Daca da, ati simtit vreo diferenta? Va
rog sa-mi lasati comentarii despre acest subiect foarte important in pescuitul la musca.

Solutia pentru flotabilitatea mustelor uscate se foloseste cand pescuim la musca uscata si musca
incepe sa nu mai pluteasca asa de bine. Pe cat posibil se evita ungerea penei si se da putin pe corp.

Role cu tippet de rezerva. Este evident ca in decursul unei partide tippetul se va mai incurca si vom fi
nevoiti sa il mai schimbam din cand in cand.
De asta e bine sa avem aceste role. Pentru pescuitul la clean, am 0.16, 0.18, 0.22, pentru pescuitul la
pastrav si lipan 0.08, 0.10, 0.12, 0.14.

Leader de rezerva. Este bine sa avem si un leader de rezerva pentru cazul in care il rupem sau incurcam
si trebuie schimbat.

Conectori impletiti sau conectorui tip bob de orez pentru legatura dintre snurul de musca si leader.

Cutia de muste nu mai trebuie prezentata

4.Castingul
Acum ca am vorbit despre lucrurile fizice de care avem nevoie, am acoperit 75 % din nevoi pentru a fi pregatiti
pentru orice situatie aparuta pe apa.
Urmatorul aspect despre care vom vorbi nu este ceva fizic ci este un "skill" o deprindere si se numeste
"casting" cuvant imprumutat din engleza ca si multe altele pe care le intalnim in pescuitul la musca. Toate au o
traducere in limba romana dar pentru usurinta explicarii voi folosi cuvinte in engleza cand e cazul. La sfarsitul
acestui mini-ghid puteti gasi un index pentru termenii folositi.
Castingul este unul din aspectele cele mai importante in pescuitul la musca si se poate invata destul de usor la
un nivel de baza cand vom putea aborda majoritatea situatiilor intalnite pe apa.
Este foarte greu sa scrii despre casting dar voi face tot posibilul sa va explic principiile de baza.
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Dupa ce veti intelege aceste principii de baza depinde doar de voi iar ce aveti de facut sunt urmatoarele:

Practica Practica Practica
PRACTICA PRACTICA PRACTICA pana incepe sa iese cum va doriti. ATAT aveti de facut.
Ce pot sa va spun este ca am avut cel putin 5 prieteni care nu au pescuit niciodata la musca dar si-au
manifestat dorinta, asa ca i-am luat cu mine.
In aproximativ doua ore de la ajungerea pe apa majoritatea dintre ei au inceput sa lanseze bine si sa prinda
cleni.
Consider cleanul cea mai buna tinta pentru incepatori.
Dintre toate aspectele pescuitului la musca, despre casting este cel mai dificil de scris.
Pentru ca am dorit sa scriu un mini ghid care sa acopere bazele pescuitului la musca, e foarte important sa
scriu si despre casting.
Este un aspect vital in pescuitul la musca, putem sa avem cel mai tare echipament si cele mai prinzatoare
muste, daca nu vom putea executa lansari ale mustei la locul dorit, totul e de prisos. Vestea buna e ca nu este
greu. In acelasi timp, daca ne vom permite doar un echipament modest dar vom sti sa-l folosim cum se cuvine,
partidele vor fi o placere.
Daca vom avea si un echipament bun si vom sti si sa-l folosim placerea se va dubla.
Pentru a invata un casting bun, la un nivel care sa va poata permite abordarea majoritatii situatiilor de pescuit,
mai intai trebuie sa intelegeti miscarile care sunt necesare, iar dupa aceea sa exersati de oricateori va permite
timpul.
Cel mai important lucru de retinut este urmatorul.

LA INCEPUT O SA VI SE PARA FOARTE GREU, DAR NU TREBUIE SA RENUNTATI, ESTE DOAR O
ILUZIE ACEASTA SI DUPA DOUA ORE DE INCERCARI O SA OBSERVATI CUM LUCRURILE INCEP SA
SE LEGE.
NU RENUNTATI

Castingul nu se invata la o partida, se invata si se perfectioneaza la fiecare iesire. La un moment dat, dupa
cateva partide veti observa ca stapaniti foarte bine castingul de baza si ca miscarile vin natural.
Nu e o minune, e doar rezultatul antrenamentelor si practicii si e bine sa continuati cu practica, este singura
metoda de invatare si perfectionare.
De asemenea o pauza foarte lunga de la casting se va vedea cand reluati activitatea.
Am avut ocazia sa-l cunosc pe Sasa Zec, care este instructor de casting EFFA. Este un om deosebit si un
excelent
caster
care
stie
si
caruia
ii
place
sa-i
invete
si
pe
ceilalti.
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L-am intrebat cum poti sa transimiti prin scris cateva idei despre casting care sa ajute un pescar sa-si
imbunatateasca castingul.
Mi-a raspuns ca este foarte dificil, deoarece castingul este mecanica si miscare, el folosind Skype pentru
lectiile la distanta.
Totusi, eu cand am inceput sa-mi imbunatatesc castingul am citit mult pe internet si am si urmarit filmulete care
intradevar ajuta foarte mult, lucru pe care vi-l recomand.
Exista totusi niste notiuni care pot fi retinute si de care daca se tine cont cand se face casting cu siguranta vor
ajuta. Aceste notiuni voi incerca sa le transmit in randurile urmatoare.
Oricum, ce vreau sa retineti este ca singurul care va poate perfectiona castingul cu adevarat este exercitiul
practic. Teoria ajuta dar progresul apare doar cand se exerseaza. Ar fi foarte bine sa aveti ocazia sa iesiti la
casting cu un pescar mai experimentat si acesta sa va spuna la ce parte trebuie sa lucrati.

Notiuni teoretice
Ce trebuie sa aveti in vedere cand sunteti incepatori la casting.
-

Batul de pescuit este o prelungire a bratului.

Faceti tot posibilul sa nu miscati incheietura dintre palma si antebrat cand faceti casting. Acordati
atentie acestui aspect si urmariti-va avand grija sa nu miscati incheietura mai ales pana castingul incepe sa va
iasa. Asadar dupa ce o sa incepeti sa lansati mai bine o sa vedeti ca natural incheietura va incepe sa se miste
usor, dar la inceput pentru a pune la punct un casting de baza este bine sa nu miscati incheietura, batul sa fie
prelungirea bratului. Eu cand am primit indicatia de la Sasa Zec referitor la incheietura, imi legam batul de
mana ca sa nu pot misca incheietura si m-a ajutat foarte mult.
In casting bratul se va misca doar paralel cu corpul, e bine sa nu avem o miscare parabolica a bratului.
Ceea ce vreau sa intelegeti este ca bratul se va misca doar in fata si in spate raportat la corp si nu in lateral
atunci cand facem casting. Urmariti, va rog acest aspect atunci cand faceti casting.
Faceti cumva si nu urmariti sa aruncati cat mai departe la inceput, distanta este ultimul aspect la care
trebuie sa va ganditi. Ceea ce va intereseaza sunt miscarile corect executate, pentru inceput 7-8 m sunt
suficienti si va asigur ca daca sunteti atenti sa nu speriati pestele cand mergeti prin apa se poate lejer pescuii
cu aceasta distanta, iar dupa ce ce miscarile vor fi corect executate nu se mai pune problema de distanta, veti
lansa lejer 15 – 20 de m.
Pentru un casting de baza, care de fapt este scopul acestui capitol, vom discuta despre varianta cea
mai raspandita a castingului si anume acel tip de casting in care miscarea executata in spate va fi identica cu
miscarea executata in fata. Se numeste „over head” casting in pescuitul la musca. Am folosit cuvantul
“identica” totusi o sa va recomand ca atunci cand executati castingul in spate (back cast) sa va trimiteti snurul
putin in sus. Cu acest artificiu vom castiga cateva momente in plus in care snurul va pluti in aer si vom avea
mai mult timp pentru a executa miscarea in fata(front cast) o sa vedeti ca atunci cand sunteti in apa si faceti
casting uneori snurul la „backcast” va atinge apa in spatele vostru, nu este nicio problema, acest eveniment va
fi
din
ce
in
ce
mai
rar
cu
cat
exersati
mai
mult.
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„Este metoda cea mai folosita la pierderea mustelor”, daca imi permiteti gluma asta. Cand snurul atinge
pamantul, atunci cand facem casting de pe mal, musca se va agata instant de o planta si se va rupe cand vom
face castingul in fata.
Mai exista o metoda foarte intalnita de pierdere a mustelor si anume atunci cand auzim o pocnitura dupa ce
executam backcastul. Daca o sa auziti acest sunet cand pescuiti va recomand sa verificati daca mai aveti
musca, sa speram ca da, deoarece nu se rupe de fiecarea data. Ca a venit vorba, la inceput va recomand sa
folositi tippet mai gros (0.2 – 0.25) deoarece cand se invata castingul de baza exista o mai mare sansa de a
agata tippetul si a pierde musca. De altfel eu folosesc aceste grosimi uzual la clean, avat stiuca. La pastrav si
lipan folsesc intre 0.10 – 0.16.
Pentru a evita acest eveniment si pentru a executa casting correct, nu va grabiti dupa ce ati executat
backcastul lasati snurul sa se intinda in spate si abia dupa executati miscarea in fata. Foarte mare atentie la
acest aspect, executati „back cast” in timp ce snurul merge in spate, spuneti „unu” si dupa ce ati rostit cuvantul
faceti „front castul”. Acest comportament este cel mai intalnit la inceput, imi amintesc cum nici eu nu lasam
snurul sa se intinda in spate si ma grabeam sa arunc in fata.
Este una dintre cele mai intalnite greseli la incepatori aceasta de a nu astepta suficient ca snurul sa se intinda
in spate. Daca este nevoie la inceput intoarceti capul si priviti snurul si atunci cand este 99% intins (las la
estimarea voastra acest 99%) atunci puteti efectua aruncarea in fata. De asemenea ridicarea snurului de pe
apa se face cel mai usor atunci cand snurul este intins, acelasi lucru este valabil si cu miscarea in fata cand
snurul este intins in spate, daca nu este intins in asa fel incat sa aveti tensiune nu se poate efectua corect
miscarea
in
fata.
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5.Noduri
In inchiere voi face o scurta prezentare referitoare la noduri deoarece este foarte important si acest aspect.
O linie clasica pentru pescuitul la musca este sintetizata in figura de mai jos:

Pentru a atasa backingul de mulineta vom folosi nodul Arbor:

Pentru a atasa backingul de snurul de musca vom folosi nodul Albright:
In imagini, snurul este reprezentat cu culoarea bleu iar backingul cu portocaliu.
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Pentru a atasa leaderul de snurul de musca vom folosi conectorul bob de orez sau conectorul impletit
Pentru a atasa tippetul de leader se foloseste nodul surgeon sau un “micro ring”
Micro ringul este un inel cu diametrul intre 1.8 si 3 mm care se leaga la capatul leaderului. Este o metoda
foarte buna de protectie a leaderului, deoarece avand acest inel nu se scurteaza leaderul. De regula cand se
rupe ceva se rupe tippetul chiar de la microring si nu avem decat sa schimbam tippetul iar leaderul va ramane
intact.
Micro ringul se leaga la capatul subtire al leaderului cu nodul clinch sau nodul clinch imbunatatit.
Acest nod este prezentat in urmatoarea schita.
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Dupa ce am atasat microringul de leader nu ne ramane decat sa legam si tippetul de acelasi microring cu
acelasi nod.
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Daca nu aveti microringuri (se pot procura de la magazinele online de specialitate) puteti atasa tippetul de
leader cu ajutorul nodului surgeon. Prindem leaderul si tippetul in mana si facem o bucla cu ambele fire.

Incepem sa introducem capetele prin bucla, adica sa facem un nod normal doar ca il facem cu ambele fire.
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Facem acest lucru de 3 ori si o sa avem urmatoarea situatie:

Dupa care vom taia surplusul de fire scurte si vom avea legatura leader tippet cu nodul surgeon.

Urmeaza legatura tippet musca.
De fiecare data pentru aceasta folosesc nodul clinch imunatatit care este schitat mai sus in mini-ghid.

Iata mai jos cateva imagini in care atasez o musca de un tippet cu nodul clinch imbunatatit.
Introduc tippetul prin ochetul carligului. Trec o bucata buna din tippet prin ochet ca sa pot prinde ambele
capete intro mana ca in imagine.
Un capat al tippetului este liber, capatul care tocmai l-am introdus in ochetul carligului, celalalt capat este
atasat de leader.
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Rotesc musca de cateva ori in mana, tinand de ambele capete ale tipetului, in asa fel incat sa am cateva
rasuciri, ca in imagine

Prindem capatul liber al tippetului avand grija sa ne ramana rasucirile facute anterior (nu e greu o sa vedeti
cand incercati).
Dupa ce am prins de capatul liber il introducem chiar langa ochetul carligului ca in imagine.
Cand vom introduce capatul in bucla cea mica de langa ochet acea bucla se va largii facilitandu-ne executia
nodului.
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Introducem capatul dupa care il prindem cu mana ca in imagine, pentru ca sa nu iasa inapoi.
Prindem cu mana stanga in asa fel incat sa nu se desfaca, ca in imagine.

Dupa care capatul liber il introducem in bucla creata, si dupa ce am trecut-o prin bucla o tinem in mana.

Cand am ajuns in aceasta pozitie, putem sa udam putin firul si sa tragem, iar nodul e gata.
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Glosar:
Backing – un fir textil special care se foloseste sub snurul de musca pe tamburul mulinetei si are rolul sa umple
tamburul si sa impiedice snurul sa alunece pe tambur, mai ales atunci cand udam mulineta.
Mai are rolul ca atunci cand agatam un peste mare sa ne ajute sa-I dam fir la peste in cazul in care snurul de
musca nu e suficient. Un snur de musca are intre 27 si 30 de m.
Tippet – Reprezinta bucata de monofilament sau fluorocarbon de care se leaga musca.
Leader – Reprezinta un fir monofilament sau fluorocarbon conic (gros la baza si subtire la capat) de care se
leaga tippetul. Tippetul se leaga de partea subtire a leaderului iar partea groasa se atasaza de snurul de
musca pentru acest lucru avand mai multe solutii.
Wadders – Salopeta din material special impermeabil folosita pentru pescuitul la musca. Se foloseste in
tandem cu bocanci, sau poate fi realizata cu cizme de cauciuc incorporate.
AFTMA – Association of Fishing Tackle Manufacturers
Conector bob de orez – Conector care face legatura intre snurul de musca si leader

Conector impletit – Conector care de asemenea face legatura intre snurul de musca si leader

Va multumesc mult ca ati citit acest ebook. Sper ca v-a placut si ca ati obtinut si informatii
utile. Va astept pe blogul www.muscar.ro unde gasiti si alte resurse care sa va ajute in
“cariera” de pescar la musca.
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