Old Tom, nhà lãnh đạo gói cá voi sát thủ nổi tiếng thế giới của Twofold
Bay.
• Chiều dài từ nốt đến sáo - 6,7 mét (22 feet)
• Chiều rộng của sán từ đầu đến đỉnh - 1,52 mét 5 feet)
• Vây lưng - cao 1,73 m (5 feet 8 inch)
• Side Finns - dài 1,37 mét (4 feet 6 inch), rộng 0,76 mét (2 feet 6 inch)

"Old Tom" và gói cá voi sát thủ của ông đã làm việc
với sự bế tắc địa phương của Twofold Bay trong
nhiều thập niên vào cuối những năm 1800 và đầu
những năm 1900.
Hoạt động đánh bắt cá voi dựa trên bờ biển đặc biệt
này là duy nhất trong sự hợp tác giữa bế tắc và một
đàn cá voi sát thủ. Những con cá voi sát thủ này, được trả lại mỗi năm, được xác
định riêng biệt bằng các dấu hiệu đặc biệt, Tom, Hooky, Humpy và Stranger sẽ
bầy cá voi vây lưng vào Vịnh Twofold. Ví dụ như ở đây có thể được tạo thành từ
"flop-tailing", và bạn có thể tìm thấy.
Sau khi cá voi bị xù xì, một số kẻ giết người sẽ đẩy nhanh cái chết của nó bằng
cách lăn qua lỗ của nó để ngăn nó thở, và những người khác sẽ bơi bên dưới nó
để ngăn nó nghe (lặn sâu).
Khi cá voi đã chết, những kẻ giết người sẽ lấy lưỡi và môi làm phần thưởng của
họ và để lại thân thịt để bế tắc đưa lên bờ. Whaling từ Twofold Bay tiếp tục vào
cuối những năm 1920. Con cá voi cuối cùng được chụp vào năm 1928.
Thi thể của Tom được tìm thấy trôi nổi trong vịnh Twofold vào ngày 17 tháng 9
năm 1930. Các di tích của anh được giữ lại và bộ xương của anh được gắn để trở
thành vật phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập của Bảo tàng Cá voi Eden Killer. Bảo
tàng được xây dựng vào năm 1939 và bộ xương "Old Tom's" vẫn được trưng
bày trong triển lãm cá voi, Davidson Gallery, cùng với một con cá voi có kích
thước đầy đủ và xương hàm của một con cá voi xanh.

Để đọc toàn bộ câu chuyện về Old Tom, hãy đến cửa hàng quà tặng của chúng
tôi và lấy bản sao của riêng bạn
"Những kẻ giết người của Eden".

