Old Tom, de unieke, wereldberoemde orka-packleider van Twofold Bay.
• Lengte van neus tot staartvinnen - 6,7 meter (22 voet)
• Breedte van de botten van tip tot tip - 1.52 meter 5 feet)
• Dorsal Fin - 1,73 meter (5 feet 8 inches) hoog
• Zijvinnen - 1,37 meter lang, 0,76 meter breed

"Old Tom" en zijn roedel orka's werkten decennialang
met de lokale walvisjagers van Twofold Bay gedurende
de jaren 1800 en begin 1900.
Deze specifieke walvisoperatie aan wal was uniek in de
samenwerking tussen de walvisjagers en een stel orka's.
Deze orka's, die elk jaar terugkwamen, werden individueel geïdentificeerd door speciale
markeringen, Tom, Hooky, Humpy en Stranger zouden de baleinwalvissen in Twofold Bay
drijven. Ze zouden de walvisjagers van de aankomst van hun prooi waarschuwen door
"flop-tailing" (het water met hun staarten in de lucht slaan), en de achtervolging zou zijn.
Nadat de walvis was geharpoened, zouden sommige van de moordenaars de dood
bespoedigen door over zijn blaasgat te rollen om te stoppen met ademen, en anderen
zouden eronder zwemmen om te voorkomen dat het zou klinken (diep duiken).
Toen de walvis dood was, zouden de moordenaars de tong en de lippen nemen als hun
beloning en het karkas achterlaten voor de walvisjagers om aan land te brengen. De
walvisvangst vanuit de baai van Twofold ging door tot eind jaren twintig. De laatste
walvis werd genomen in 1928.
Tom's lichaam werd gevonden op 17 september 1930 in Twofold bay. Zijn stoffelijk
overschot werd bewaard en zijn skelet werd gemonteerd als het eerste item in de collectie
van het Eden Killer Whale Museum. Het museum werd gebouwd in 1939 en het skelet van
"Old Tom's" is nog steeds te zien in de walvisjachtententoonstelling Davidson Gallery,
samen met een replica walvisboot op ware grootte en de kaakbotten van een blauwe
vinvis.

Als je het hele verhaal van Old Tom wilt lezen, ga dan naar onze cadeauwinkel en koop je
eigen exemplaar van "The Killers of Eden".

