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Se ra ma
– cho dzà cy bu kiet kwia tów i ˝y wa ma skot ka

Kto ni gdy nie s∏y sza∏ o se ra ma, nie zro zu mie ty tu ∏u te go ar ty ku ∏u. I bu kiet kwia tów i ˝y wa ma skot ka
sà czymÊ ˝y wym, a czym jest se ra ma? Jest to ra sa mi nia tu ro wych kur – naj mniej szych kur na Êwie -
cie. Po cho dzà z Ma le zji, gdzie zo sta ∏y wy ho do wa ne w la tach sie dem dzie sià tych lub dzie wi´ç dzie sià -
tych ubie g∏e go wie ku (êró d∏a nie sà w tym wzgl´ dzie jed no znacz ne). A wi´c jest to ra sa no wa, 
któ ra bar dzo si´ spodo ba ∏a i zdo by ∏a du ̋ à po pu lar noÊç.

Si grid van Dort

Pod koniec dnia m∏odym kurkom nale˝y si´ jakiÊ posi∏ek z robaków, dla zabawy.

ciekawostki



KKur ki te sà ni czym in nym jak b´ kar ta mi
azja tyc kich ban ta mów, czy li cha bo.
Po sia da jà te˝ bar dzo cie ka we ce chy

cha rak te ry stycz ne. 
Jed nà z nich sà ich bar wy, któ re sà zu pe∏ -

nie nie spo ty ka ne. Se ra ma ma jà wszyst kie
ko lo ry, ja kie na tu ra mo ̋ e daç, a jest ona
w tym wy pad ku bar dzo hoj na. Grup ki se -
ra ma spa ce ru jà ce po traw ni ku wy glà da jà
jak cho dzà ce bu kie ty kwia tów. Szcze gól nie
uro kli we sà wte dy, gdy prze miesz cza jà si´
doÊç szyb ko, np. je Êli coÊ je sp∏o szy.

In nà ce chà cha rak te ry stycz nà tych ku -
rek jest pra gnie nie zwra ca nia na sie bie
uwa gi lu dzi. Je Êli otwo rzy si´ drzwi do ich
za gro dy, to po chwi li wy glà da si´ jak ko lo -
ro wa cho in ka, bo fru wa jà i bie ga jà wko ∏o.

Ko lej nà ce chà jest ich wiel koÊç. Sà one
bar dzo ma ∏e w sto sun ku do kur nor mal -
nych roz mia rów, a ich wiel koÊç przy rów -
nu je si´ do roz mia rów pusz ki od co li. Je Êli
zda rza jà si´ wi´k sze, to ma jà wiel koÊç ho -
len der skich ban ta mów, czy li ka rze∏ ków
ho len der skich. Do ra sta jà do 550 gram, ale
za zwy czaj nie wa ̋ à wi´ cej ni˝ 400. 

Przed sta wia jà si´ bar dzo wi do wi sko wo:
za rów no ku ry, jak i ko gu ty kro czà dum nie
i po ka zu jà, ja kie sà pi´k ne, zw∏asz cza gdy
za uwa ̋ à, ˝e sà ob ser wo wa ne.

Kur ki te po sia da jà te˝ swo isty, wÊcib ski,
mo˝ na by rzec „upier dli wy” cha rak ter 
– co cza sa mi jest doÊç ucià˝ li we.

Na wy sta wach se ra ma sà oce nia ne
przez s´ dziów w dwóch ka te go riach: po
pierw sze – typ, a po dru gie – cha rak ter,
czy li to, co czy ni je se ra ma mi. Z tych w∏a -
Ênie po wo dów pod bi ∏y ser ca Ma le zyj czy -
ków, a obec nie za chwy ca jà si´ ni mi Eu ro -
pej czy cy. Pra wie wszy scy lu dzie w Azji
uwa ̋ a jà, ˝e jest nor mal nà rze czà miesz ka -
nie ra zem ze swo imi kur cza ka mi i in ny mi
zwie rz´ ta mi. Ta ki mi nia tu ro wy kur czak
jest trak to wa ny jak za baw ka i mo ̋ e byç ∏a -
two trzy ma ny na wet na bal ko nie al bo
w kuch ni. W Ma le zji se ra ma sà trak to wa -
ne jak ozdo ba do mu al bo tak, jak u nas
atrak cyj ny sa mo chód czy pi´k ny dom.
Uzna wa ne sà za sym bol do bre go sma ku
i wy so kie go sta tu su.

W ka˝ dy week end w pro win cji Ke lan tan
w Ma le zji od by wa jà si´ lo kal ne wy sta wy
tych pta ków, gdzie jest ich w po rów na niu
z in ny mi re gio na mi naj wi´ cej. Nie wie my
zbyt wie le o ho dow li se ra ma w ich oj czyê -
nie, bo pierw sze kon tak ty z ma le zyj ski mi
ho dow ca mi zo sta ∏y na wià za ne za le d wie
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Kiedy wo∏amy je po imieniu, przybiegajà natychmiast.

P∏owo˝ó∏ty kogut serama.
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kil ka mie si´ cy te mu. Âwia to wa Fe de ra cja
Se ra ma (usta no wio na przez Jer ry Sche -
xnay de ra i prze ze mnie) ma te raz rów nie˝
ma le zyj ski roz dzia∏.

Z USA do Ho lan dii
Obok kil ku ma ∏ych, pry wat nych im por -

tów, naj wi´ cej tych pta ków po cho dzi z du -
˝e go im por tu (z lat 2001/2002) ame ry kaƒ -
skie go pa sjo na ta Jer ry Sche xnay de ra z po -
∏u dnia Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki.

Prze czy ta∏ on ar ty ku∏ o tych ma ∏ych kur -
kach w „Po ul try Press Spring“ (2000) i bar -
dzo si´ ni mi za in te re so wa∏.

Dzi´ ki pra cy w ame ry kaƒ skim ban ku,
móg∏ skon tak to waç si´ z kimÊ w biu rze te -
go sa me go ban ku w Ma le zji. Spro wa dzi∏
w ten spo sób sta do 105 kur i 30 ko gu tów
do Ame ry ki. Jest to jed nak hi sto ria zbyt
d∏u ga, aby opo wie dzieç jà w tym ar ty ku le.
W USA se ra ma sta ∏y si´ bar dzo po pu lar ne,
cho cia˝ by ∏y te˝ g∏o sy kry tycz ne, bo sen sa -
cj´ wÊród ho dow ców wy wo ∏a ∏a ich wy so -
ka, w po rów na niu do in nych kur, ce na.

Do Eu ro py se ra ma przy by ∏y przez Ame -
ry k´ do k∏ad nie mie siàc przed wpro wa dze -
niem za ka zu im por tu dro biu przez Uni´
Eu ro pej skà z po wo du pta siej gry py. Po nie -
wa˝ wy cho wa nie ich jest trud ne, du ̋ o cza -
su up∏y n´ ∏o, za nim zo sta ∏y po ka za ne w Eu -
ro pie na „Pierw szym Wiel kim Po ka zie Se -
ra ma” we wrze Êniu 2007 r. w Bar ne veld.

To „Wiel kie Wi do wi sko Se ra ma” zgro -
ma dzi ∏o wie lu lu dzi z ca ∏ej Eu ro py, ale wi´k -
szoÊç sta no wi li za in te re so wa ni ho dow là
Bel go wie i Niem cy. Se ra ma po ka za ∏y, ˝e sà
nie tyl ko zwie rz´ ta mi do mo wy mi, ale tak ̋ e
wi do wi sko wy mi. Nie sà to ty po we pta ki
wy sta wo we, umiesz czo ne w rz´ dach kla -
tek po Êród in ne go do byt ku, wo kó∏ któ rych
spa ce ru jà s´ dzio wie w bia ∏ych ki tlach, wty -
ka jàc pa tyk do klat ki i sztur cha jàc pta ki, aby
przy j´ ∏y „pra wi d∏o wà” po sta w´ i mo˝na
by ∏o je ∏a twiej stam tàd wy cià gnàç za no gi,
i tak zwi sa jà cym przy zna waç punk ty.

Se ra ma pro si si´, aby po de sz∏y do sto ∏u
s´ dziow skie go. Opie kun umiesz cza r´ k´
w klat ce i na ma wia pta ka, by wszed∏ na
nià. Se ra ma za pra sza si´ do wstà pie nia na
wa g´, by mo˝ na je za kla sy fi ko waç do gru -
py: A, B al bo C, za le˝ nie od ich wa gi. Po -
tem sta wia ne sà na sto le, gdzie dum nie
kro czà z wy nio s∏à mi nà, po ka zu jàc pu -
blicz no Êci, ja kie sà pi´k ne. Kur ki zda jà so -
bie spra w´, ˝e lu dzie je oglà da jà, co spra -
wia, ˝e za cho wu jà si´ jesz cze bar dziej
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Wysokiej klasy kogut Dragon ze swoim „haremem“ z 2008 roku.

Badzo ciekawskie kury.

Serama bardzo ch´tnie korzystajà z wybiegów zewn´trznych.



dum nie i wr´cz si´ po pi su jà. Sà ko kie te ryj -
ne i za wszel kà ce n´ chcà zwró ciç na sie -
bie uwa g´. Oce nia si´ ich za cho wa nie oraz
wy glàd ogól ny pta ka: ja koÊç piór, wi tal noÊç
i stan zdro wia, zgod nie ze Êwia to wym
stan dar dem. 

Jest to coÊ zu pe∏ nie in ne go ni˝ to, do
cze go je ste Êmy przy zwy cza je ni pod czas
po ka zów kur. Je Êli tu ku ra od fru nie z s´ -
dziow skie go sto ∏u, ozna cza to, ˝e coÊ jest
nie w po rzàd ku.

M∏o dzi kom, któ re sà na po ka zie pierw -
szy raz, du ̋ o si´ wy ba cza, po nie wa˝ mu -
szà si´ jesz cze wie le na uczyç. Je ̋ e li „do -
Êwiad czo ne se ra ma” od fru nie ze sto ∏u s´ -
dziow skie go, jest to oznakà nie do bre go
cha rak te ru al bo te go, ˝e w∏a Êci ciel po -
Êwi´ ci∏ mu zbyt ma ∏o cza su. Z ty mi kur ka -
mi mu si my sp´ dzaç go wi´ cej; tak jak zaj -
mu je my si´ swo im psem, ko niem al bo ko -
tem, czy li kil ka go dzin dzien nie. 

W∏a Êci cie le se ra ma sta ra jà si´ ro biç
wszyst ko, aby ich pta kom ˝y ∏o si´ do brze,
a pta ki sta ra jà si´ za to od wdzi´ czyç. Ho -
dow cy roz ma wia jà o swo ich kur kach, gdy
spo ty ka jà si´ na po ka zach i dys ku tu jà na ich
te mat na fo rach in ter ne to wych. Se ra ma ma -
jà imio na. Mo je – po nad 150 sztuk – wszyst -
kie znam po imie niu. Roz ma wia my o nich
jak o cz∏on kach ro dzi ny, tak jak in ni lu dzie
roz ma wia jà o psach, ko niach etc., mó wiàc
o nich po imie niu. Wi´k szoÊç ho dow ców
za cho wu je si´ zu pe∏ nie ina czej w sto sun ku
do swo ich kur cza ków in nych ras.

Naj s∏aw niej szy ko gut se ra ma w Eu ro pie
na zy wa si´ Dra kie. Jest on ide al ny i zo sta∏
mi strzem In ter ne tu – po ka zu se ra ma zor -
ga ni zo wa ne go przez naj wi´k szy klub se ra -
ma: Sto wa rzy sze nie Se ra ma Ame ry ki Pó∏ -
noc nej, któ ry zo sta∏ utwo rzo ny przez Jer -
ry Sche xnay de ra w 2004 ro ku. Dra kie jest
za rów no do brym ko gu tem ho dow la nym,
jak i ide al nym pu pi lem (jak pies i kot). Ale...
ko gut pie je, jak to si´ ma do sà sia dów, gdy
˝y jesz w mie Êcie? Te ko gu ty fak tycz nie pie -
jà, ale jest to du ̋ o mniej ucià˝ li we ni˝ pia -
nie nor mal nych ko gu tów, np. ra sy cha bo,
al bo od g∏o sy po spo li tych pa pu ̋ ek alek san -
drett w pta szar ni na po dwór ku. Mo˝ na so -
bie po spaç d∏u ̋ ej,  se ra ma ci´ nie obu dzi,
na wet kie dy jest w ogro dzie, po ko ju
dzien nym al bo w kuch ni.

Ulu bie niec
Pod czas in au gu ra cji w Ber ne veld  Ho len -

drzy za in te re so wa ni zwy k∏y mi kur cza ka mi
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Jedwabiste serama po prezentacji na wystawie.

Zdj´cie dla ogólnokrajowej gazety, podczas europejskiego wprowadzenia najmniejszych kur Êwiata
2007. Czy widaç serama?

Dzieci bardzo lubià bawiç si´ z serama.



by li wstrzà Êni´ ci i po kaz wy wo ∏a∏ mnó stwo
ko men ta rzy. Nie sà dzi li oni, ˝e kur ki te sà
tak od mien ne. Zwy kli lu dzie (nie ho dow -
cy), któ rzy oglà da li wy sta w´, nie by li tym
wca le bar dzo za sko cze ni   
– ulu bie niec to ulu bie niec, wi´c ta ka ma ∏a
kur ka jest trak to wa na jak kró lik al bo cho -
mik, nic w tym dziw ne go. Bar dzo im si´ se -
ra ma po do ba ∏y; dla cze go kur czak nie mia∏ -
by byç ma skot kà? Ku ry i ko gu ty mo gà ˝yç
w swo ich klat kach, jest to dla nich do bre
miej sce. W okre sie let nim wska za ne jest,
aby prze by wa ∏y w ogro dzie lub w za gro -
dzie, al bo spa ce ro wa ∏y wol no (pod opie -
kà). Se ra ma sà ide al ny mi ulu bieƒ ca mi dla
dzie ci. Upusz czo ne, nie ra nià si´, bo ma jà
moc nà kon struk cj´ fi zycz nà i od da la jà si´,
gdy ma jà do syç po Êwi´ ca nia im uwa gi. Je Êli
masz ocho t´ na jaj ka se ra ma na Ênia da nie,
to po trzeb ne sà czte ry, aby przy kryç jed nà
krom k´ chle ba do za pie cze nia.

Klu by
Ho len der ski Klub Se ra ma by∏ pierw -

szym klu bem w Eu ro pie, póê niej po wsta∏
wzo ro wa ny na nim klub an giel ski. Ten za -

∏o ̋ o ny w Ho lan dii po wsta∏ wspól nie z naj -
wi´k szym ame ry kaƒ skim klu bem SCNA 
– Fe de ra cjà Âwia to wà Se ra ma. A z in ny mi
kra ja mi za cznie my dzia ∏al noÊç do pie ro po
ro ku bie ̋ à cym, bo se ra ma roz prze strze -
nia jà si´ szyb ko na eu ro pej skim kon ty nen -
cie. Sà ju˝ w Bel gii, Niem czech, W∏o szech,
Fran cji i Hisz pa nii, a la tem na pew no znaj -
dà si´ w wie lu in nych kra jach Eu ro py. 

WSF (Âwia to wa Fe de ra cja Se ra ma) i jej
klu by ma jà wspól ne ce le: dzie le nie si´
przy jem no Êcià, wie dzà o tej ra sie i do -
Êwiad cze nia mi z ho dow li zgod nie ze stan -
dar dem Êwia to wym.

Chce my te˝ w cià gu dzie si´ ciu lat „ujed -
no li ciç” ich wiel koÊç i wa g´,  za cho wu jàc
jed nak wszyst kie te ce chy, któ re je wy ró˝ -
nia jà wÊród od in nych kur czàt.

Rzad ki, ale tak po pu lar ny
Ho lan dia ma bar dzo po wa˝ nych (ho no -

ru jà cych stan dar dy Êwia to we) ho dow ców,
za an ga ̋ o wa nych i pro wa dzà cych ho dow l´
z wiel kà pa sjà. 

Oczy wi Êcie za wsze znaj dà si´ lu dzie,
któ rzy, wy ko rzy stu jàc mo d´, pro po nu jà za

„ni by” se ra ma ni˝ sze ce ny i wy sta wia jà je
w In ter ne cie, cho cia˝ nie za wsze sà to pta -
ki ze spraw dzo nych êró de∏. Jest to wy bór
ku pu jà cych, czy za ku pià nie pew ne go pta -
ka, czy pój dà do spraw dzo nych ho dow -
ców, któ rzy nie sprze da dzà ni ko mu pa ry
se ra ma, je Êli nie ma jà one co naj mniej 8 al -
bo 10 mie si´ cy i do wo du, ˝e po wie la jà
i re pre zen tu jà so bà do bry typ.

Krzy ̋ o wa nie ras mia ∏o miej sce
w Niem czech ze sz∏ej zi my i lu dzie, któ rzy
mie li na dzie j´ na ta ni za kup kur czàt, do -
zna li roz cza ro wa nia, kie dy pi skl´ ta z tych
fa∏ szy wych se ra ma wy ro s∏y na ol brzy mie
pta ki, a ko gu ty oka za ∏y si´ agre syw ne –
jed nym s∏o wem – pta ki te nie mia ∏y nic
wspól ne go z praw dzi wy mi se ra ma. Oso by
te, po otrzy ma niu do brej lek cji, na uczo ne
z∏ym do Êwiad cze niem, przy sz∏y do mnie
po t´ „w∏a Êci wà” pa r´ ho dow la nà. To mi -
∏e, kie dy s∏y szy si´ po dzi´ ko wa nie za do -
bry ma te ria∏ ho dow la ny, po mi mo je go wy -
so kie go kosz tu. Mo˝ na by po wie dzieç, ˝e
ce na praw dzi wych se ra ma by ∏a po dwój nie
wy so ka, ale za to ra doÊç z ich za ku pu jest
te˝ po dwój na!

Bardzo ma∏e kurki serama nie sk∏adajà jajek hodowlanych.

Ko gu ty se ra ma pre zen tu jà si´ rów nie˝ w do mu. Gdy mó wisz im, ˝e sà pi´k ne przy -
bie ra jà dum nà po sta w´ i podnoszà g∏ow´ do góry.

Wi´kszoÊç serama jako kolor podstawowy ma odcieƒ pszeniczny. Na tym
tle wzory wydajà si´ wyraêniejsze, co daje efekt niespotykany u innych kur.

Najwi´ksze jajo jest brahmy, mniejsze kury jedwabistej, trzecie normalnej serama, 
a to najmniejsze („groszkowe”) od serama miniaturki.



Do st´p noÊç i ho dow la
Ce na pa ry se ra ma z mo je go ory gi nal ne -

go ame ry kaƒ skie go in wen ta rza i ich naj lep -
sze go po tom stwa ho dow la ne go, rocz nik
2007 i 2008, wy no si 300 eu ro. Jest to ta ka
sa ma ce na, ja kà na dzieƒ dzi siej szy ofe ru je
si´ w USA.

Za cz´ ∏am ja kiÊ czas te mu od sta da li czà -
ce go 75 par ho dow la nych. Po nie wa˝ sta -
∏am si´ bar dziej kry tycz na i zdo by ∏am wi´ -
cej do Êwiad cze nia w ho dow li,  ta iloÊç zo -
sta ∏a zre du ko wa na do oko ∏o 12 grup naj -
lep szych se ra ma. Mo je ku ry sà wy bit nej ja -
ko Êci, co jest trud ne do osià gni´ cia. Zwy -
kle po sia dam kil ka par prze zna czo nych dla
po wa˝ nych ho dow ców, któ rzy sà na praw -
d´ za in te re so wa ni ho dow là tych kur. Za -
zwy czaj tyl ko jed na kur ka na pi´ç na da je
si´ do roz po cz´ cia ho dow li, a w przy pad -
ku ko gu tów jest to je den ptak na dwa dzie -
Êcia al bo i wi´ cej.

W tym ro ku na sta wi ∏am si´ rów nie˝
w swo jej ho dow li na te sto wa nie spe cjal -
nych ko lo rów se ra ma. Na ca ∏ym Êwie cie
ist nie je po nad sto ko lo rów i wzo rów tych
pta ków, ale wi´k szoÊç jest trud na do uzy -
ska nia dro gà ho dow la nà.

Trud no jest na przy k∏ad stwo rzyç bia ∏e
se ra ma. Jak mo gli Êmy prze czy taç w ar ty -
ku le „Cze ko la do wy ta niec” w ostat nim
wy da niu „Wo lie ry”, o cze ko la do wym ko -
lo rze kur cha bo w Ja po nii i Taj lan dii, ten
ciem no brà zo wy ‘choc’ jest rów nie˝ obec -
ny u se ra ma. Dzi´ ki ar ty ku ∏o wi Sta ni s∏a wa
do wie dzia ∏am si´ o po cho dze niu tej bar -
wy u mo ich w∏a snych kur czàt se ra ma!
WÊród se ra ma wy st´ pu jà te˝ osob ni ki je -
dwa bi ste. 

Do brze jest, jak z pi´ç dzie si´ ciu jaj wy -
l´ gnie si´ 15-20 kur czàt i prze ̋ y je pierw -
sze dwa ty go dnie 10-15 sztuk. Ja ja i kur -
cz´ ta tej ra sy sà bar dzo de li kat ne i s∏a be.
Ma ∏e ku ry nie sk∏adajà wi´ cej do brych jaj
ni˝ jed no na ty dzieƒ. Na tu ra ha mu je re -
pro duk cj´, kie dy ku ry sta jà si´ za ma ∏e.
Rów nie˝ bar dzo ma ∏e ko gu ty sta jà si´
mniej p∏od ne. Ku ry se ra ma sà bar dzo do -
bry mi i ch´t ny mi do opie ki mat ka mi. Nie -
któ re z nich sà ch´t ne do mat ko wa nia po
z∏o ̋ e niu ka˝ dych 6 jaj. Jaj ho dow la nych nie
mo˝ na wy sy ∏aç pocz tà, po nie wa˝ mo gà
byç ∏a two uszko dzo ne (˝ó∏t ka ode rwa ne
od bia∏ ka i sko ru py). Mo gà te˝ po wsta waç
po wietrz ne p´ che rzy ki pod czas nie w∏a Êci -
we go ob cho dze nia si´ z ja ja mi.

Kur ki   se ra ma zmie ni ∏y mo je ˝y cie na
lep sze pod ka˝ dym wzgl´ dem, w∏àcz nie
z ra do Êcià z po sia da nia ho dow li i przy ja -
ciel ski mi kon tak ta mi na ca ∏ym Êwie cie. Ta -
kiej in au gu ra cji, jak wpro wa dze nie kur se -
ra ma do Eu ro py, nie by ∏o tu w cia gu ostat -
nich 50 lat. Se ra ma jest kur kà ze wzgl´ du
na swo je ce chy  bar dzo in no wa cyj nà, a do -
dat ko wo ma ona naj bar dziej przy ja ciel skà

na tu r´ ze wszyst kich ras kur. Roz miar ob -
ràcz ki: ku ry 10, ko gu ty 11. 
Wa ga ko gu tów

Kla sa A 0 – 350 gram
Kla sa B 350 – 500 gram
Kla sa C 500 – 600 gram

Wa ga kur
Kla sa A 0 – 325 gram
Kla sa B 325 – 425 gram
Kla sa C 425 – 525 gram

Fot. Sigrid van Dort

Wi´ cej in for ma cji w j´ zy ku an giel skim
po da nych jest na oso bi stej stro nie in ter -
ne to wej Jer ry Sche xnay de ra 
– www.jer rys se ra ma sllc.com.
Mo ja stro na in ter ne to wa 
– www.tu invee.nl, sprawdê link SI’Se ra -
mas (po da ne wia do mo Êci cz´ Êcio wo
w j´ zy ku an giel skim). 
Klub ho len der ski: www.se ra mac lub.nl
WSF: www.world se ra ma fe de ra tion.org
Klub ame ry kaƒ ski: www.scna on li ne.org
Klub an giel ski: 
www.se ra mac lu buk.co.uk

Trzy generacje kury Serama. Stó∏ s´ dziow ski  pod czas wi do wi ska. Oce na odbywa si´
z udzia∏em w∏aÊcicieli i publicznoÊci.

A w której klasie wagowej jest ten kogutek?


