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Tirol is een deelstaat (Bundesland) in het westen van Oostenrijk. De hoofdstad is Innsbruck. Het
grenst aan de westzijde aan de deelstaat Vorarlberg en in het oosten aan Salzburg en Karinthië.
Het Noorden van Tirol grenst aan Beieren in Duitsland. In het zuidwesten grenst het aan Zwitserland (deelstaat (Kanton) Graubünden) en het zuiden van Zuid-Tirol (provincie Belluno) in Italië.
Tirol heeft een oppervlakte van ongeveer 12,647 km² en ongeveer 707.209 inwoners. Het is
verdeeld in 9 politieke districten: Imst, Innsbruck stad, Innsbruck-Land, Kitzbühel, Kufstein,
Landeck, Reutte, Schwaz en Lienz in Oost-Tirol. Het is de derde grootste staat in Oostenrijk.
De grootste steden zijn Inssbruck met ongeveer 119.584 inwoners, Kufstein (ongeveer 17.080 inwoners), Telfs
(ongeveer 14.479 inwoners), Schwaz (ongeveer 12.894 inwoners) en Hall in Tirol (ongeveer 12.408 inwoners).
De hoogste berg in Oostenrijk is ook de hoogste berg in Tirol - de Grossglockner met 3798 meter.
Het ligt tussen Oost-Tirol en Karinthië. De hoogste bergtop in Noord-Tirol, is de Wildspitze met
3768 m. De bergen zijn in Tirol overheersend. De belangrijkste bergen zijn:
- Karwendel
- Brandenberger Alpen
- Kitzbüheler Alpen
- Wetterstein en Miemingerkette
- Lechtaler Alpen
- Lienzer Dolomiten
- Kaisergebirge
- Karnische Alpen
- Zilltertaler Alpen
- Stubaier Alpen
- Ötztaler Alpen
- Hohe Tauern
- Samnaungruppe
- Silvretta
- Verwallgruppe
Het klimaat wordt gekenmerkt door natte zomers, een droge herfst, sneeuwrijke winters en sterke lokale verschillen.
In Tirol zijn er veel dalen en zijdalen, de belangrijkste zijn het Inntal (Achental, Brixental, Alpachtal, Zillertal, Wipptal, Wattental, Sellraintal, Ötztal, Pitztal,
Gurgltal, Stanzer Tal, Paznaun, Kaunertal, Wildschönau), Lechtal (Tannheimer Tal), Leukental,
Drautal (Iseltal, Villgratental) en het Gailtal.
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De Inn, de Drau, de Kitzbüheler Ache en de Lech zijn de belangrijkste rivieren in Tirol.
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Het grootste district is Lienz in Oost-Tirol. Oost-Tirol is niet direct verbonden met Tirol en is
dus een exclave. Dit betekent dat het alleen bereikbaar is via een ander gebied. Men kan het dus
alleen via Salzburg, Karinthië of Zuid-Tirol bereiken.
Zuid-Tirol hoort bij de staat Italië. In 1918 na het vredesverdrag van Saint-Germain bezetten
Italiaanse troepen het gebied en Zuid-Tirol werd „Italiaans“. Na de Tweede Wereldoorlog, probeerde de Zuid-Tiroler een hereniging van Noord en Zuid te bereiken. Sinds 1972 heeft ZuidTirol in Italië een bijzondere status, het heeft autonomierechten.

Beantwoord de vragen en schrijf ze op de lijn eronder.
1. De naam van de hoofdstad van Tirol.
2. Schrijf de buren (deelstaten en landen) van Tirol op.
3. Schrijf de 9 districten van Tirol op.

4. Noem minstens 5 bergen in Tirol op.
5. Schrijf twee belangrijke rivieren in Tirol op.
6. Wat is een exclave?

7. Hoe heet het grootste district?
8. Wat weet je over Zuid-Tirol? Bij welk land behoort het?

Wapen van Oostenrijk
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Vlag Tirol
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