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Alaşehir (Turcja) 

Antananarywa (Madagaskar ; okolice) 

Barczew (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Brzeźnio ; okolice) 

Bądzów (woj. dolnośląskie, pow. głogowski, gm. Jerzmanowa ; okolice) 

Boleszewo (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Sławno) 

Buenos Aires (Argentyna ; okolice) 

Chatham (Nowa Zelandia ; wyspy) 

Cusset (Francja) 

Czerwona Góra (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Sadowie) 

Czerwony Krzyż (woj. podlaskie, pow. sejneński, gm. Krasnopol) 

Dalejów (rezerwat przyrody) 

Darwin (Australia ; okolice) 

Darzlubie (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Puck ; okolice) 

Dolina Rówienki (Słowacja) 

Dworszowice Kościelne (woj. łódzkie, pow. pajęczański, gm. Nowa Brzeźnica ; okolice) 

Egg (Austria, kraj związkowy Karyntia, powiat Hermagor) 

Gawrych Ruda (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Suwałki) 

Gmina Czastary (woj. łódzkie, pow. wieruszowski) 

Gmina Dolice (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki) 

Gmina Goleszów (woj. śląskie, pow. cieszyński) 

Gmina Jabłonka (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 

Gmina Kartuzy (woj. pomorskie, pow. kartuski) 

Gmina Klonowa (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Kołbiel (woj. mazowieckie, pow. otwocki) 

Gmina Komorniki (woj. wielkopolskie, pow. poznański) 

Gmina Lądek (woj. wielkopolskie, pow. słupecki) 

Gmina Liniewo (woj. pomorskie, pow. kościerski) 

Gmina Lipnica Murowana (woj. małopolskie, pow. bocheński) 

Gmina Luzino (woj. pomorskie, pow. wejherowski) 

Gmina Manowo (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński) 

Gmina Miedźno (woj. śląskie, pow. kłobucki) 

Gmina Olszyna (woj. dolnośląskie, pow. lubański) 

Gmina Prószków (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Pszczyna (woj. śląskie, pow. pszczyński) 

Gmina Rozprza (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 

Gmina Rząśnia (woj. łódzkie, pow. pajęczański) 

Gmina Skarszewy (woj. pomorskie, pow. starogardzki) 

Gmina Smołdzino (woj. pomorskie, pow. słupski) 

Gmina Sośnie (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski) 
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Gmina Stara Błotnica (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski) 

Gmina Strumień (woj. śląskie, pow. cieszyński) 

Gmina Susiec (woj. lubelskie, pow. tomaszowski) 

Gmina Tarnawatka (woj. lubelskie, pow. tomaszowski) 

Gmina Turawa (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Wąchock (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki) 

Gmina Zebrzydowice (woj. śląskie, pow. cieszyński) 

Gnojewo (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Miłoradz ; okolice) 

Gościcino (woj. pomorskie, pow. wejherowski. gm. Wejherowo ; okolice) 

Gronowo Elbląskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Gronowo Elbląskie ; 

okolice) 

Grzbiet Południowoatlantycki 

Grzbiet Zachodnioaustralijski 

Iwaniacka Przełęcz 

Johannesburg (Republika Południowej Afryki ; okolice) 

Kamińsko (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Przystajń ; okolice) 

Kermadec (Nowa Zelandia ; wyspy) 

Kojetín (Czechy, kraj ołomuniecki) 

Königshain (Niemcy, kraj związkowy Saksonia) 

Książ (Wałbrzych ; część miasta) 

Kuźnica (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Jastarnia ; okolice) 

Laodycea (Turcja ; miasto dawne) 

Lebiedziew (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol ; okolice) 

Lüderitz (Namibia ; okolice) 

Mangareva (Francja ; wyspa) 

Marcinki (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Kobyla Góra ; okolice) 

Maria Theresa (wyspa) 

Matrei am Brenner (Austria ; gmina targowa) 

Mielcuchy (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Czajków ; okolice) 

Nadleśnictwo Manowo (obszar) 

Nadleśnictwo Różanna (obszar) 

Nantwich (Wielka Brytania) 

Niewirków (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Miączyn) 

Nowe Hebrydy (Vanuatu ; wyspy) 

Nowe Polaszki (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Stara Kiszewa ; okolice) 

Orbanići (Chorwacja) 

Ostrovcy (Rosja, obwód pskowski) 

Park Krajobrazowy "Ujście Warty" (obszar) 

Perth (Australia, stan Australia Zachodnia ; okolice) 

Podłęże Szlacheckie (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Przystajń ; okolice) 

Port Hedland (Australia ; okolice) 

Porto Alegre (Brazylia ; okolice) 

Potschach (Austria, kraj związkowy Karyntia, powiat Hermagor) 

Powiat lubański (woj. dolnośląskie) 

Prędocinek (Radom ; część miasta) 

Randan (Francja) 

Rapa (Francja ; wyspa) 

Rykonty (Litwa, okr. wileński, rej. trocki ; okolice) 

Sala y Gómez (Chile ; wyspa) 

Sielce (Rosja, obw. riazański) 

Siemiątkowo (woj. mazowieckie, pow. żuromiński, gm. Siemiątkowo) 
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Skorzewo (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Kościerzyna ; okolice) 

Skrzeszewo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Sierakowice ; okolice) 

Sosny Taborskie (rezerwat przyrody) 

Starokrzepice (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Krzepice ; okolice) 

Stary Tomyśl (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Nowy Tomyśl) 
Stawy Ciemnosmreczyńskie (Słowacja) 

Sydney (Australia ; okolice) 

Szczodrowo (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Skarszewy ; okolice) 

Tetowo (Macedonia) 

Timofejewka (Rosja, obw. kaliningradzki) 

Tôlanaro (Madagaskar ; okolice) 

Tor wodny Szczecin-Świnoujście 

Trojanowice (woj. łódzkie, pow. opoczyński, gm. Żarnów) 

Urwanica (góra) 

Waksmundzka Polana 

Węglewice (woj. łódzkie, pow. wieruszowski, gm. Galewice ; okolice) 

Whangarei (Nowa Zelandia ; okolice) 

Winnipeg (Kanada ; okolice) 

Witoczno (jezioro) 

Włynkowo (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Słupsk) 

Wojciechów (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Gomunice ; okolice) 

Wola Grzymkowa (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Aleksandrów Łódzki) 

Wyniesienie Rio Grande 

Wyspy Kokosowe (Australia ; wyspy) 

Wyszanów (woj. łódzkie, pow. wieruszowski, gm. Wieruszów ; okolice) 

Ziemia gostynińska 

Żuławka Sztumska (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Dzierzgoń ; okolice) 
 


