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KAROSAS
KAROSAI – bene dažniausiai sutinkamos ir gana 
lengvai pagaunamos žuvys. Karosai gyvena didžiojoje 
daugumoje tvenkinių ir kūdrų. Karosams nereikia daug 
deguonies, todėl jie dažnai gyvena tuose telkiniuose, 
kur kitos žuvys išgyventi negali. Jie greitai dauginasi 
ir per keletą metų net naujai iškastame tvenkinyje 
jų atsiranda tiek, kad didelius karosų būrius lengvai 
galima pamatyti plika akimi vandens paviršiuje.



Karosai – drąsios žuvys. Net ir pabaidyti 
triukšmo jie greitai sugrįžta į jiems 
patinkančias tvenkinio vietas, todėl neretai 
net nepatyrusiems žvejams – vaikams – 
tampa pirmuoju laimikiu. Jei telkinyje karosų 
prisiveisę labai daug, jie aktyviai kovoja dėl 
kiekvieno gardaus maisto kąsnelio. Karosus 
nesunkiai suviliosite slieko gabalėliu, musės 
lerva, apsiuva, batono ar tešlos gabalėliu.

25–35 cm



ŽVEJYBOS BŪDAS 
Dažniausiai karosai žvejojami 
plūdine meškere. Smulkūs karosai 
drąsiai čiumpa masalą, todėl plūdė 
aktyviai signalizuoja apie žuvies 
kibimą. Maži karosai kimba net ir 
labai mažame gylyje, o didžiausiems 
gali reikti net ir kelių metrų gylio. 
Maži karosai aktyvūs visą dieną, 
ypač vasarą; didžiausius reikėtų 
bandyti gaudyti anksti ryte, švintant. 
Žiemą karosas – retas žvejo laimikis. 
Dažniausiai karosai žiemą miega 
įsirausę į dumblą.
Tiesa, ne visus karosus taip lengva 
suvilioti. Pačios didžiausios žuvys 
yra gana atsargios ir gudrios, todėl 
norint jas pagauti reikia labiau 
pasistengti, geriau parinkti masalą 
ir būti kuo tylesniems, nes karosai 
jautriai reaguoja į bet kokį garsą.
Karosai minta įvairiais smulkiais 
vandens gyvūnais ir augalais. 



Jei vandens telkinyje karosai 
gyvena vieni, dažniausiai dideli 
neužauga. Taip nutinka 
dėl to, kad žuvims 
nebeužtenka maisto, 
todėl ilgainiui šios 
žuvys išsigimsta.

DIDŽIAUSI PRIEŠAI 
Didžiausias karoso siaubas – kita 
žuvis lydeka. Jei telkinyje su 
karosais gyvena lydekos, beveik 
neįmanoma pamatyti dideliais 
būriais plaukiojančių karosų. Juos 
plėšrūnės tiesiog išmedžioja. 
Karosais minta ir gandrai, garniai, 
kormoranai, ūdros ir kiti gyvūnai. 
Karosų susižvejoti sugeba net katės, 
kurios dažniausiai vandens vengia. 
Karosai katėms – tikras skanumėlis!

REKORDAS 
Lietuvos vandens telkiniuose gyvena 
dviejų rūšių karosai – sidabriniai ir 
paprastieji (auksiniai) karosai. Didžiausi 
užauga sidabriniai karosai. Didžiausias 
man žinomas Lietuvoje sužvejotas 
sidabrinis karosas pagautas Šakių rajone. 
Jis svėrė beveik 4 kilogramus ir buvo 
kiek ilgesnis nei pusė metro!
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