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Els ballesters són uns dels primers ocells
que ens arriben de les terres africanes; a
finals de març ja se'ls veuen volant arran
de les cingleres. Però, també són un dels
darrers a abandonar les nostres contrades;
a finals d'octubre encara se'ls sent xisclar
cel amunt.

El ballester és més gran que un falciot,
ateny els 50 cm. d'envergadura. Tot ell és
de color marronós i més clar que el falciot
comú, però té les parts inferiors blanques
separades per un collaret pectoral de color
marronós. Les ales són en forma de falç i
la cua esmotxada. El bec és tan xic que amb
prou feines se li distingeix quan vola. La
forma del ballester retallada ãl cel dibuixa
un petit arc tensat per una fletxa blanca.

l{o és pot confondre amb les orenetes per-
què, mida a part, la forma de la cua i el-vol
són també diferents. Les orenetes tenen
tendència a volar en zig-zag fent brusques
voltes a dreta i a esquerra tot batent les
ales. El ballester té un vol definit en cercles
i amb les ales gairebé immòbils.

A les tardes estiuenques, quan el sol co-
mença a amagar-se, la seva vitalitat aug-
menta, passen i repassen amunt i avall eme-
tent uns osrii! ! ! srii! ! ! " que es perden en
la blavor del cel.

El ballester és, sens dubte, d'entre tots
els ocells del nostre país el que la natura
ha dotat amb unes majors qualitats pel vol
aeri. No solament és un ocell capaç de pren-
dre velocitats insospitades (fins a 200 Km/h
en el curs d'algunes persecucions) sinó que
la seva resistència és prodigiosa i es passa
grarr part de la seva vida volant. Iant és
així que el ballester no pot parar-se a terra,
exceptuant els llocs elevats, perquè, a causa
de la llargada de les ales i la curtesa de les
potes, no podria aixecar el vol.
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EI ballester pot prendre uelocitats de 200 Km/h. i
ascendir fins a 1.500 o 2.000 m. d'altitud. on passa la
ttit dormint.



Cap al tard hom els veu enlairar-se cel

comprensible per la imaginació humana.
Així que arriben de les terres africanes els

baÌlesters varr a inspeccionar els nius que
havien ocupat l'any anterior. Mascle i feme-
lla hi aporiaran branquillons i herbei per a
tapissai grollerament la cova on niaran. Si-
tuen els nius sempre en llocs elevats en es-
querdes i forats del rocam de les cingleres.

No és fins a finals de maig que ponen un
o dos ous blancs i el'líptics un xic més grans
que els d'una tòrtora. La incubació, la por-
ten a terme ambdós sexes i pot durar entre
tres i cinc setmanes. Els polls quan neixen
tenen la pell nua i no és fins a les dues set-
manes que ja el tenen cobert d'un plomissol
gris. La criança del pollet pot durar més de
dos mesos. Durant aquest temps els pares
no deixen d'aportar-los l'aliment. Només
quan les condicions meteorològiques són ad-
verses han de fer dejuni, per això tant els
polls com els pares estan preparats per a
suportar la manca d'aliment durant uns
clies.

El ballester s'alimenta de l'aeroplancton,
és a dir, de tots aquells insectes i cuques
que volen. Sempre se'ls observa a la vora
dels llocs on hi ha més tiberi. És freqüent
quan hi ha un incendi forestal de veure'ls
fent ràpides passades entre el fum caçant
totes les cuquetes que s'escapen del foc de-
vastador. Totes les preses que captura les

ticida més simpàtic i ràpid del món.
A Montserrat hi ha una d-e les principals

colònies de cria en cingleres de la serralada
Prelitoral. Cal especificar aquest fet, atès
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La llargada de les ales i Ia ctn'tesa de les potes lt
impedeixen emprendre el pol si caLL a terra. Agafant-
lo amb la mà i llançant-lo a I'qire recupera" Ia capa-
citat de volar.

que darrerament el ballester en alguns in-
drets ha substituït les tradicionals cingle-
res per les parets dels
rò aquest canvi en la co
de moment només s'ha
poblacions del Vallès i a Barcelona.
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