Ο Παλιός Τομ, ο μοναδικός, παγκοσμίως διάσημος ηγέτης πακέτων
δολοφόνων φαλαινών.
• Μήκος από σημείωμα σε χτυπήματα - 6.7 μέτρα (22 πόδια)
• Πλάτος τσοκ από άκρη σε άκρη - 1,52 μέτρα 5 πόδια)
• Ραχιαίο πτερύγιο - ύψος 1,73 μέτρα (5 πόδια 8 ίντσες)
• Πλευρικά πτερύγια - 1,37 μέτρα (4 πόδια 6 ίντσες), 0,76 μέτρα (2 αμοιβές 6 ίντσες)
πλάτος

Ο «Παλιός Τομ» και το πακέτο του με τις φάλαινες δολοφόνων
εργάστηκαν με τους τοπικούς φαλαινών του Twofold Bay
για δεκαετίες κατά τα τελευταία 1800 και αρχές του 1900.
Αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση φαλαινοθηρίας
βασισμένη στην ξηρά ήταν μοναδική στη συνεργασία
μεταξύ των φαλαινών και ενός πακέτου φαλαινών
δολοφόνων. Αυτές οι φάλαινες δολοφόνων, οι οποίες
επέστρεφαν κάθε χρόνο, αναγνωρίστηκαν ξεχωριστά με
ειδικές σημάνσεις, οι Tom, Hooky, Humpy και Stranger θα εκτρέφονταν τις φάλαινες των
μπαλέτων στον κόλπο Twofold. Θα ειδοποιούσαν τους φαλαινοθήρες για την άφιξη των
θηραμάτων τους με το "flop-tailing", (το να ρίχνουν το νερό με τις ουρές τους) και η
κυνηγήσει θα έμενε.
Μετά τη σύλληψη της φάλαινας, μερικοί από τους δολοφόνους θα επιταχύνουν το θάνατό
του, ανεβάζοντας το χτύπημά του για να σταματήσει να αναπνέει και άλλοι θα
κολυμπήσουν κάτω από αυτό, για να μην το ακούσουν (κατάδυση βαθιά).
Όταν η φάλαινα ήταν νεκρή, οι δολοφόνοι θα έπαιρναν τη γλώσσα και τα χείλη ως
ανταμοιβή τους και θα άφηναν το σφάγιο για τους φαλαινών να φθάσουν στην ξηρά. Η
φαλαινοθηρία από το Twofold Bay συνεχίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Η
τελευταία φάλαινα λήφθηκε το 1928.
Το σώμα του Tom βρέθηκε να επιπλέει στον κόλπο Twofold στις 17 Σεπτεμβρίου 1930. Τα
απομεινάρια του διατηρήθηκαν και ο σκελετός του τοποθετήθηκε για να γίνει το πρώτο
στοιχείο της συλλογής του Μουσείου Φάλαινας του Eden Killer. Το μουσείο χτίστηκε το
1939 και ο σκελετός του "Old Tom's" παραμένει στην έκθεση στην έκθεση φωτογράφησης
της φαλαινοθηρίας, στη γκαλερί Davidson, μαζί με φάλαινα πλήρους κλίμακας αντιγραφής
και τα οστά των γόνατων από μπλε φάλαινα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ιστορία του Old Tom, κατευθυνθείτε στο κατάστημα
δώρων μας και αποκτήστε το δικό σας αντίγραφο του "The Killers of Eden".

