
 

 

 

Szkółka muchowa, stopień podstawowy 

 –  zakres i program zajęć 
 

 
Co to jest wędkarstwo muchowe? 

„to taka bardzo wyrafinowana sztuka iluzji kawałkiem pierza i włóczki”, a wszystko przy pomocy sprzętu ery kosmicznej i 

kosmicznych materiałów, oraz ludzkiej wiedzy całych pokoleń. 

Muchowanie bardzo często jest wielką przygodą na łonie natury, gdzie wędka jest tylko pretekstem do wyprawy nad rzekę czy 

jezioro. 

 

Trochę historii;  

1. pierwsze wzmianki (wieki średnie) 

2. czas rozkwitu (wiktoriańska Anglia),  

3. okres współczesny 

  

Ryby; 

1. co łowimy: 

   a; łososiowate; łososie, troć, pstrągi, głowacica-tajmień, 

   b; lipień;  

   c; inne; kleń, bas, okoń, szczupak, sandacz, karp, 

   d; ryby morskie; troć, belona, tarpon, albula itp.  

2. zmysły - czyli jak ryby czują, widzą i słyszą.  

 

Entomologia dla muszkarza; 

1. owady wodne  

   a. jętki 

   b. chruściki 

   c. widelnice 

   d. muchówki; komary, ochotki 

   e. inne – ważki, chrząszcze wodne 

2. lądowe 

   a. konik polny, chrząszcze, mrówki, świerszcze, osy, pszczoły, żuki itp. 

Inne : skorupiaki, ryby, myszy, żaby,  itp. 

 

Jak zacząć? 
Sprzęt: zestaw; wędka, kołowrotek, linka, przypon – zasady doboru, wyważenia itp. 

1. wędka 

2. kołowrotek 

3. linka; (czytanie oznaczeń) 

   a. rodzaje (F, I, S, F/S) 

   b. konstrukcja (L, DT, WF, ST) 

   b. waga - AFTMA 

   c. konserwacja (czyszczenie i smarowanie) 

4. podkład 

5. przypon  

6. muchy 

 

Inne akcesoria;  

kamizelka z wyposażeniem, podbierak, okulary polaryzacyjne, 

 

Odzież;  
spodniobuty, „śpiochy”, buty, ochrona termiczna, bielizna (anty-potna), kurtka, czapka,  

 



Przynęty muchowe; 

1; muchy  

   a; suche (zasady impregnacji suchej muszki) 

   b; mokre (klasyczne, soft itp.) 

   c; streamer 

   d; nimfa (ciężka, podpowierzchniowa, pupa, perdigones) 

   e; łososiowe (klasyczne) 

    f; inne – tubowe, needle, snake, waddington itp. 

 

Węzły - nauka wiązania; 

1.węzły do łączenia żyłek; Double Surgeon's Knot, Blood Knot (baryłkowy) 

2.węzły do przywiązania muchy; Improved Clinch Knot, Duncan Loop (Uni-Knot), Turle Knot, 

3.inne; Arbor Knot, Surgeon's Loop,  

 

Teoria rzutu; 

1. „ładowanie” wędki 

2. pętla 

3. haul (single, double)  

4. roll-cast 

5. spey-casting (krótka wzmianka)  

 

Na łowisku;  (rzeka, jezioro) 

1. bezpieczeństwo 

2. taktyka 

   a; „czytanie” i obserwacja wody,  

   b; podchodzenie (zachowanie się na brzegu i w wodzie) 

   c; wybór sposobu muchowego łowienia (i przynęty) 

   d; prowadzenie i zacięcie 

   e; hol i podebranie 

   f; wypięcie i wypuszczenie ryby 

 

Etyka;  

właściwe postępowanie ze złowiona rybą (hol, podebranie, wypięcie, wypuszczenie) 

 

Łowiska, omówienie rodzajów; 

1. Put &Take fishery   

2. zasada "Catch & Release" 

 

Praktyka - rzuty i łowienie ; 

1.trening rzutowy na trawie (boisku) 

2. rzuty „na wodzie” 

3. praktyczne łowienie z rozróżnieniem różnych technik podawania i prowadzenia 

   a. sucha mucha - z prądem i pod prąd rzeki 

   b. mokra klasyczna i „agresywna” 

   c. streamer - z prądem i pod prąd rzeki, nadrzucenie (mending)  

  d. nimfa – „krótka”, „długa”, „pod prąd”, metoda „żyłkowa”  

 

Wykonywanie sztucznych muszek: 

1. imadło z osprzętem (omówienie) 

2. oświetlenie, tło, poprawna pozycja podczas wiązania muszek 

3. haczyki i ich dobór 

4. posługiwanie się „nawijarką” i „finiszerem” 

5. materiały muchowe (omówienie) 

6. „dubbing” – różne techniki wykonywania 

7. praktyczne wiązanie: 

a. sucha – chruścik (cdc, Goddard, Elk Haire, Nolaks), jętka (dun, spinner, parachute), emergers 



b. mokra – soft hackle spider 

c. streamer – włosianki (bucktail), Matuka, Muddler, Zonker, pijawki (leech), 

d. inne – piankowe (Foam Beetle, Chernobyl Ant, Hopper)  

e. nimfy – Czech nymph, Pheasant Tail (różne), Hare’s Ear (różne), GoldHead, perdigones  

 

 


