Old Tom, o único e mundialmente famoso líder de baleias assassinas de
Twofold Bay.
• Comprimento de nota para vermes - 6,7 metros (22 pés)
• Largura de vermes de ponta a ponta - 1,52 metros 5 pés)
• Barbatana Dorsal - 1,73 metros (5 pés e 8 polegadas) de altura
• Aletas laterais - 1,37 metros (4 pés e 6 polegadas) de comprimento,
0,76 metros (2 a 6 polegadas) de largura

"Old Tom" e seu bando de baleias assassinas trabalharam
com os baleeiros locais de Twofold Bay durante décadas
durante o final dos anos 1800 e início de 1900.
Essa operação baleeira em terra foi única na cooperação
entre os whalemen e um bando de baleias assassinas.
Essas baleias assassinas, que retornavam a cada ano, eram
identificadas individualmente por marcas especiais, Tom,
Hooky, Humpy e Stranger rebanho das baleias de barbatanas em Twofold Bay. Eles
alertariam os baleeiros da chegada de suas presas por “caírem no rabo”, (debatendo
a água com suas caudas), e a perseguição continuaria.
Depois que a baleia foi arpoada, alguns dos assassinos aceleraram sua morte rolando
sobre o poço para impedi-la de respirar, e outros nadavam abaixo dela para evitar
que soassem (mergulhando fundo).
Quando a baleia estava morta, os assassinos pegavam a língua e os lábios como
recompensa e deixavam a carcaça para os baleeiros chegarem à terra. A caça de
baleias de Twofold Bay continuou no final dos anos 1920. A última baleia foi tirada
em 1928.
O corpo de Tom foi encontrado flutuando em Twofold Bay em 17 de setembro de 1930.
Seus restos mortais foram mantidos e seu esqueleto montado para se tornar o primeiro
item da coleção do Eden Killer Whale Museum. O museu foi construído em 1939 e o
esqueleto de “Old Tom” permanece em exibição na exposição de caça às baleias, Davidson
Gallery, juntamente com uma réplica de baleeira em grande escala e os ossos da mandíbula
de uma baleia azul.

Para ler toda a história de Old Tom, vá até nossa loja de presentes e tenha sua própria
cópia de "The Killers of Eden".

