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To bez dwóch zdań jedno z  najbardziej 
przydatnych akcesoriów w  ekwipun
ku każdego aktywnego łowcy. W  siatkę 
ochronną na tusze strzelonej zwierzyny 
warto się zaopatrzyć już z początkiem se
zonu na kozły. Szczególnie gdy myśliwy 
nie stroni od przerobu pozyskanych tusz 
na własny użytek. Aby zagwarantować 
odpowiednie wystudzenie i doskonałą ja
kość mięsa – dotyczy to zarówno rogacza, 
jak i dzika – powinny one być przechowa
ne w temperaturze otoczenia nawet przez 
kilkanaście godzin. 

Moskitiera skutecznie zabezpiecza tuszę 
przed dostępem owadów, a przy tym nie 
ogranicza procesu jej odparowania. Dzięki 
siatce może ona oczekiwać na transport do 
punktu skupu swobodnie zawieszona np. 
w zaciszu przydomowego ogrodu. Przyda 
się zapewne także wówczas, kiedy do roz
bioru zwierza strzelonego o świcie zamie
rzamy przystąpić dopiero po powrocie 
z pracy, późnym popołudniem lub następ
nego dnia.

Moskitiera na tusze zwierzyny to no
wość w ofercie polskiej firmy Wild Hunting, 
właściciela marki 2Wolfs. Siatka o wymia
rach 80 x 180 cm została wykonana z poli
estru (zastosowanie tworzywa syntetyczne
go pozwala na jej łatwe czyszczenie) 
o  drobnym splocie, dobrze chroniącym 
przed dostępem insektów. Jest zamykana 
na klasyczny ściągacz sznurkowy. Umiesz
czono ją w niewielkim (23 x 16 cm), poręcz

nym pokrowcu z codury, zapinanym na 
napę oraz zaopatrzonym w solidny kara
bińczyk służący do jej przytroczenia do 
torby, plecaka czy spodni. W wersji pod
stawowej siatkę naciąga się od dołu. 
Wkrótce pojawi się wariant do zakładania 
od góry – o tyle praktyczniejszy, że wów
czas moskitierę będzie się dało zamknąć 
po odcieknięciu farby.

Produkty 2Wolfs powstają w odpowie
dzi na potrzeby zgłaszane przez myśli
wych. Wszelkie uwagi i sugestie użytkow
ników odnoszące się do funkcjonalności 
już oferowanych wyrobów, w  tym także 
opisywanej siatki, można nadsyłać pod ad
resem biuro@2wolfs.eu.

Moskitiera Forest jest do kupienia w do
brych sklepach myśliwskich oraz na stronie 
www.sklepoikos.net.pl. Cena: 79 zł. 

ADP

Moskitiera na tusze zwierzyny

Firma PWS (Precise Weapon Sights) jest 
obecna na naszym rynku od kilku lat. Jej 
główny cel to dostarczanie jak najlepszych 
produktów optycznych i dodatkowych ak
cesoriów w przystępnej cenie. 

Nowość w ofercie PWS stanowi luneta 
sportowa LS02 o  parametrach 6–25x56. 
Wywodzi się ona z lunet taktycznych, woj
skowych. Pozostaje więc zgodna z normami 
wojskowymi w zakresie wytrzymałości me
chanicznej, m.in. na wstrząsy i zanurzenie, 
często znacznie przewyższającymi wymaga
nia cywilnych użytkowników. Dzięki 35mili
metrowemu tubusowi poprawki pionowe 
oraz boczne mają większy zakres niż w przy
padku standardowych tubusów o średnicy 
30 mm. W rezultacie można strzelać na dy
stansach do 800 m bez konieczności moco

wania pochylonego 
montażu lub szyny ze sko

sem w broni. Krzyż MilDot w dru
gim planie ma podświetlany tylko centralny 
punkt, co ułatwia wykorzystanie optyki 
o zmierzchu i zwiększa jej uniwersalność. 

Luneta cechuje się odpornością na od
rzut do kalibrów 50 BMG oraz powtarzalno
ścią nastaw. Sam tubus został wypełniony 
azotem. W  najnowszej wersji jego bębny 

Luneta sportowa LS-02 6–25x56

wyskalowano co 0,1 mila – jeden klik odpo
wiada zmianie ŚPT o 1 cm na 100 m. Sprzęt 
jest wyposażony w dodatkowy bęben do 
regulacji paralaksy. 

Od stycznia 2016 r. wszystkie lunety ob
jęto 10letnią gwarancją. Ta optyka sprawdzi 
się w  strzelaniu na dłuższych dystansach. 
Pozwala również na wykonywanie polowa
nia w trudniejszych warunkach oświetlenio
wych. Długość lunety – 395 mm, waga –  
996 g. Cena: 1850 zł. Więcej na www.celow
niki.com.pl.
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