
Όταν γεννιέται ένα γατάκι είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι αυτό το μικροσκοπικό 
τυφλό πλασματάκι, που εξαρτάται από τη μητέρα του, θα γίνει μια γεμάτη χάρη 
μινιατούρα λίγκα.  Παρότι μπορεί να σας φαίνεται ενήλικο έχοντας κλείσει τον πρώτο
του χρόνο, οι γάτες Νορβηγικού Δάσους ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους στα 
τέσσερά τους χρόνια. Τα δύο ειδικά πρώτα χρόνια της ζωής του, το γατάκι σας θα 
αλλάξει πολύ, οι σημαντικότερες και πιο εντυπωσιακές αλλαγές όμως γίνονται τις 
πρώτες δώδεκα εβδομάδες της ζωής του. Ας παρακολουθήσουμε τη μεταμόρφωσή 
του:

Νεογέννητο

Τα περισσότερα γατάκια Νορβηγικού Δάσους γεννιούνται με βάρος περίπου 100
γραμμάρια, ίσως λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Το γατάκι γεννιέται τυφλό και

κωφό. Τα μάτια του είναι σφραγισμένα και τα αυτάκια του διπλωμένα. Μερικά έχουν
ακόμη και τις πρώτες μέρες ένα μέρος του ομφάλιου λώρου στο σώμα τους.

Εξαρτάται από την όσφρησή του και μόνο για να βρει τη μαμά του και να θηλάσει.
Είναι κυριολεκτικά ανήμπορο και χρειάζεται τη μαμά του για κάθε του ανάγκη:

πρέπει να του γλύψει το στομάχι και τον πρωκτό για να ενεργοποιηθεί η εντερική
λειτουργία, και είναι πηγή θερμότητας, μια και είναι πολύ ευαίσθητο στο κρύο και δε

μπορεί ακόμη να ρυθμίσει τη θερμοκρασία σώματός του. Ένα υγιές νεογέννητο
γατάκι θέλει να θηλάζει σχεδόν συνεχώς. Για τις πρώτες 36 ώρες θα τρώει

κυριολεκτικά μέρα- νύχτα. Τις πρώτες μέρες αφοσιώνεται στο φαγητό, τον ύπνο, και
φυσικά στο να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα!

Μιας εβδομάδας



Περίπου τεσσάρων ημερών, το γατάκι αρχίζει να αναπτύσσει την ακοή του, αλλά οι
ήχοι που φτάνουν στα αυτιά του δεν είναι ακόμη καθαροί. Μετά την πέμπτη μέρα ο

ομφάλιος λώρος πέφτει. Την πρώτη εβδομάδα της ζωής του το γατάκι δε φαίνεται να
θηλάζει τόσο συχνά όσο τις πρώτες μέρες, αλλά η διάρκεια κάθε θηλασμού είναι
μεγαλύτερη. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει όσο το γατάκι μεγαλώνει. Το κάθε
γατάκι έχει μία θηλή που προτιμά και από την οποία θηλάζει μόνο αυτό. Πλέον

γουργουρίζει όταν είναι ευχαριστημένο, κάνει «χου» όταν νιώθει ότι απειλείται και
νιαουρίζει όταν πεινάει, ώστε να ειδοποιήσει τη μαμά του. Το προφίλ του, αν και

μπορεί να είναι ίσιο κατά τη γέννηση, έχει πλέον καμπύλη ώστε να μπορεί να θηλάζει
με ευκολία. Έχει διπλασιάσει το βάρος του και πλησιάζει τα 200 γραμμάρια.

Δύο εβδομάδων

Ανάμεσα στις δυο και τις δυόμισι εβδομάδες το γατάκι αρχίζει να δοκιμάζει τα
ποδαράκια του. Μπουσουλάει και κάνει γενναίες προσπάθειες να σταθεί όρθιο.

Μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας έχει αποκτήσει πλήρη αίσθηση ακοής και οι
ακουστικοί του πόροι είναι ανοιχτοί. Τα μάτια του πλέον είναι επίσης ανοιχτά, αλλά ο
κόσμος του φαίνεται ακόμη λίγο θολός, καθώς η όρασή του χρειάζεται μερικές μέρες
για να προσαρμοστεί. Έχουν αυτό το υπέροχο μπλε σκούρο χρώμα που έχουν και τα

ανθρώπινα μωρά, το οποίο θα κρατήσουν μέχρι να κλείσουν τους τρεις μήνες, κάποια
και για λίγο περισσότερο. Το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 280 και 300 γραμμαρίων.

Τριών εβδομάδων



Τα ποδαράκια πλέον είναι πολύ πιο σταθερά και το μεταφέρουν λίγο πιο μακριά από
τη μαμά του, ώστε να εξερευνήσει το περιβάλλον του. Αποκτά καλύτερη όσφρηση
και η όρασή του βελτιώνεται σταδιακά, μπορεί να βρίσκει τη μαμά του πιο εύκολα,

χωρίς να βασίζεται πια μόνο στην όσφρηση. Τα πρώτα δοντάκια κάνουν την
εμφάνισή τους, ενώ κάποια γατάκια αρχίζουν να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την

αμμολεκάνη με τη βοήθεια της μαμάς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να
μην δοκιμάσουν να φάνε την άμμο: μπορεί να προκληθούν σοβαρά εντερικά

προβλήματα. Το βάρος του πλησιάζει τα 350-380 γραμμάρια.

Τεσσάρων εβδομάδων

Παρότι η όρασή του δε θα έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι να γίνουν δύο μηνών, το
χνουδωτό σας Νορβηγάκι μπορεί να δει αρκετά καλά μικρά αντικείμενα και να
υπολογίσει την απόστασή του από αυτά στην ηλικία των τεσσάρων εβδομάδων.
Παίρνει πια πολύ γρήγορα βάρος, περίπου 100 γραμμάρια από την προηγούμενη



εβδομάδα, και αρχίζει να παλεύει παίζοντας με τα αδερφάκια του, δοκιμάζοντας τα
πόδια του, τα νύχια του και τη δύναμή του. Αυτή την περίοδο πρέπει να είμαστε πολύ
προσεκτικοί ώστε ο χώρος παιχνιδιού να είναι καθαρός και να έχουν απομακρυνθεί
αντικείμενα που μπορεί να τραυματίσουν τα γατάκια. Ακολουθώντας το παράδειγμα
της μαμάς, ξεκινά να πλένεται, συνήθεια που θα το ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή.

Έχει μάθει πλέον πώς να μπαίνει και να βγαίνει από τη φωλιά του και την
αμμολεκάνη. 

Πέντε εβδομάδων

Αρχίζει να δοκιμάζει κι άλλες τροφές εκτός από το γάλα της μαμάς του. Καλό είναι η
τροφή να σερβίρεται σε ένα ρηχό πιατάκι και ανάμεσα στις πέντε κι επτά εβδομάδες

το γατάκι να έχει πρόσβαση σε τροφές διαφορετικής γεύσης και υφής: κροκέτες,
βραστό ή ωμό μοσχάρι, βραστό κοτόπουλο, βραστό ψάρι, εννοείται χωρίς

καρυκεύματα και λάδι. Μπορεί επίσης να αρχίσει να πίνει νερό από ένα ρηχό δοχείο.
Παρακολουθώντας το να παίζει το βλέπουμε σιγά σιγά να αναπτύσσει τις ικανότητες
του θηρευτή: παραμονεύει, περπατά πλάγια με ανασηκωμένο το τρίχωμα, αιφνιδιάζει

τα παιχνίδια ή τα αδερφάκια του. Αν δείτε ότι απειλείται σοβαρά η σωματική
ακεραιότητα κάποιου, μπορείτε να επέμβετε, μην ξεχνάτε ότι τα νύχια και τα

δοντάκια τους είναι πολύ κοφτερά σε αυτή την ηλικία. Καλό είναι η επαφή του με
τους ανθρώπους να αρχίσει να αυξάνεται σημαντικά από αυτή την ηλικία ώστε να
κοινωνικοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Το βάρος του έχει ξεπεράσει πλέον

αρκετά τα 500 γραμμάρια!

Έξι εβδομάδων



 Οι μπάλες, τα παιχνίδια και τα ψεύτικα ποντικάκια είναι πλέον καθημερινότητα για
το γατάκι, ενώ μπορεί με τη βοήθεια της μαμάς να μάθει να χρησιμοποιεί και το

ονυχοδρόμιο. Φροντίστε να είναι κάποιο σε ύψος που να είναι εύχρηστο για το γατάκι
και να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσει από μεγάλο ύψος. Ζυγίζει κατά μέσο όρο 650-

700 γραμμάρια.

Επτά εβδομάδων

Σε αυτή την ηλικία μπορεί να κάνει τα πρώτα του εμβόλια και αποπαρασιτώσεις.
Πριν την ηλικία των δέκα εβδομάδων δεν έχει ολοκληρωθεί το ανοσοποιητικό

σύστημα του μικρού και δεν έχει κάνει όλα του τα εμβόλια, γι’αυτό και είναι πολύ
επίφοβο να μετακομίσει στη νέα του οικογένεια πριν κλείσει τουλάχιστον τις δέκα

εβδομάδες. Μπορούμε να αρχίσουμε να περνάμε ελαφρά τη βούρτσα από το τρίχωμά
του, ώστε να συνηθίσει την υφή και την αίσθησή της. Πλέον η διαδικασία

προσαρμογής στη στερεή τροφή έχει προχωρήσει, και το γατάκι θηλάζει ολοένα και
λιγότερο. Μπορεί να ζυγίζει 800 γραμμάρια ή παραπάνω, ανάλογα με το φύλο του.

Οκτώ εβδομάδων



Το γατάκι έχει πλέον σχεδόν όλα του τα δοντάκια, τα οποία είναι πολύ πολύ
κοφτερά! Η κοινωνικοποίηση είναι πολύ σημαντική αυτή την περίοδο, το μικρό σας
χρειάζεται πολύ αγάπη, φροντίδα, χάδια, παιχνίδια και προσοχή. Η μαμά του θα του

μάθει να μη δαγκώνει, να μη βγάζει νύχια και να εμπιστεύεται τους ανθρώπους, αλλά
πρέπει κι εμείς να του δείξουμε ότι οι άνθρωποι, τα παιδιά, τα άλλα ζώα ίσως, είναι

φίλοι του. Συνηθίζει επίσης στους θορύβους και τις μυρωδιές ενός σπιτικού και
μαθαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι να φοβάται στην καθημερινότητα μιας οικογένειας.
Έχει πλέον απογαλακτιστεί πλήρως αλλά μπορεί να συνεχίσει να προσπαθεί να

θηλάσει από συνήθεια. Επίσης είναι έτοιμο να κάνει τη δεύτερη αποπαρασίτωσή του
και να σημανθεί ηλεκτρονικά. Τα περισσότερα γατάκια Νορβηγικού Δάσους έχουν

ξεπεράσει το ένα κιλό σε αυτή την ηλικία.

Εννέα εβδομάδων

Τα ματάκια του αρχίζουν να γίνονται πρασινογάλανα και τα αυτάκια αποκτούν τη
θέση τους ώστε να ολοκληρωθεί το τριγωνικό κεφάλι. Το προφίλ του αρχίζει και πάλι
να ισιώνει και να διαμορφώνει τη μορφολογία ενός μικρού Νορβηγικού Δάσους. Το
γατάκι είναι έτοιμο για το δεύτερο εμβολιασμό του και το βάρος του είναι περίπου

1150 γραμμάρια.

Δέκα κι έντεκα εβδομάδων



Το γατάκι συνεχίζει να μεγαλώνει και να μαθαίνει. Ουρές από ψεύτικα ποντικάκια
εξαφανίζονται συχνά σε αυτή την περίοδο οπότε προσέξτε τι καταπίνει το γατάκι σας.
Μερικά γατάκια πάνω στο παιχνίδι μασουλάνε ακόμη και τα μουστάκια των αδελφών
τους, αλλά μην ανησυχείτε, θα ξαναμεγαλώσουν. Στο τέλος της ενδέκατης εβδομάδας

το γατάκι έχει φτάσει τα 1400 γραμμάρια βάρους.

Δώδεκα εβδομάδων

Το γατάκι είναι έτοιμο να μετακομίσει με τη νέα του οικογένεια. Επισκέπτεται για
τελευταία φορά το γιατρό, ο οποίος το εξετάζει και συντάσσει το πιστοποιητικό
υγείας του, ενώ ετοιμάζει το διαβατήριό του αν η νέα του οικογένεια μένει στο

εξωτερικό. Το βάρος του μπορεί να έχει ξεπεράσει τα 1500 γραμμάρια. Μαζί του θα
πάρει τα αγαπημένα του παιχνίδια, φυσικά τα έγγραφα  που πρέπει να το συνοδεύουν,
και μια κουβέρτα με τη μυρωδιά της μαμάς για να μην αισθάνεται άβολα στο νέο του

σπίτι. 

Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα…



Νεογέννητο

15 εβδομάδων


