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POWIERZCHNIA: 174 ha • GŁĘBOKOŚĆ: 4 -15 m • POŁOŻENIE: Dąbrowa Górnicza •
GOSPODARZ ZBIORNIKA: Koło PZW Będzin, z siedzibą w Będzinie przy ul.
Małachowskiego 17 • DOJAZD: z Katowic: autobusami, do centrum Dąbrowy Górn., potem
autobusami nad zbiornik z Będzina, z Sosnowca do centrum Dąbrowy Górn., można również
dojechać: z Siemianowic, Mysłowic, Czeladzi, Olkusza, Sławkawa.
W 1975 r. zakończono zalanie wyrobiska powstałego w wyniku eksploatacji piasku przez
Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego. Mieszkańcy Śląska, a
szczególnie wędkarze, otrzymali może nie najciekawiej położony (bliskość Huty Katowice), ale
na pewno wędkarsko atrakcyjny zbiornik.
Pogoria III jest największą z trójki "sióstr" i mieści 12000000 m3 wody, a zasilana jest
przelewami z Pogorii I i II. Czyste, przejrzyste wody pokrywają dno o bardzo ciekawej
konfiguracji; górkach, uskokach i wypłyceniach dających schronienie wielu gatunkom ryb.
Rybostan i zasobność zbiornika ilustrują wyniki rejestracji połowów z 1994 r. Ogółem ponad
1300 wędkarzy, którzy wykazali wędkowanie na Pogorii III złowiło prawie 4200 kg ryb, w tym:
1016 kg karpia, 336 kg lina, 624 kg leszcza, 568 kg szczupaka, 175 kg amura, łowiono również:
sandacze, węgorze, klenie oraz okonie i płocie, które stanowiły prawie 30% całkowitych
odłowów i ważyły ponad 1300 kg. Średnio jeden okoń i płoć ważyły prawie 25 dkg i jest to
bardzo wysoki wskaźnik ilustrujący dorodność pogoriańskiego stada tych gatunków ryb.
W miesiącach letnich najwięcej wędkujących można spotkać na brzegach od strony Piekła i
Zielonej, a że miejscowi wędkarze wiedzą, gdzie szukać ryb, nikogo przekonywać nie trzeba. Na
brzegu od strony Piekła poławiane są najczęściej leszcze, płocie i okonie. Brzeg od Zielonej daje
możliwość złowienia wszystkich gatunków ryb występujących w zbiorniku. Ciekawym
miejscem, szczególnie jeśli łowimy szczupaki i okonie, jest półwysep i brzeg w okolicach
"pomnika". Wędkującym z łodzi radzę spenetrować okolice najgłębszych miejsc akwenu, tzn.
szerokiego - 13-15 m głębokiego -pasa ciągnącego się od dopływu z Pogorii II w kierunku
Preczowa oraz głębokie na 10-12 m zagłębienie znaj dujące się w okolicach - aktualnie
podwodnej - wyspy, w płd.-zach. części zbiornika Pogoria III największe "wzięcie" ma jednak
zimą. Jak atrakcyjne potrafi być wędkarstwo podlodowe, można zaobserwować właśnie tutaj.
Gdy tylko lód skuje wody zbiornika, codziennie kilkudziesięciu wędkarzy obławia setki
wywierconych otworów. Efekty tych połowów mogą zaskoczyć niejednego. Kilogramowe (i
większe) okonie nie należą tu do rzadkości, a że trzydziestaki tworzą wyjątkowo liczną
populację, można śmiało nazwać ten położony w Zagłębiu zbiornik okoniowym "zagłębiem".
Wędkarze łowią na różne przynęty: błystki podlodowe, niewielkie twistery, jigi, króluje jednak
mormyszka uatrakcyjniona ochotkami. I to jest przynęta nr 1, tym bardziej, że - choć znacznie
rzadziej można na nią również złowić... 40-centymetrową płoć.
Aura płata nam w ostatnich latach różne psikusy i nie zawsze były możliwości wybrania się na
"lód". Radzę więc wykorzystać tegoroczną wyjątkową zimę i zaliczyć Pogorię III i ...
medalowego okonia, którego zacięcie niewielką mormyszką i hol na 0,08 mm żyłce potrafi
rozgrzać nawet na największym mrozie.

