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Babule (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Padew Narodowa ; okolice) 

Bécon-les-Bruyères (Francja)  

Beeston Castle (Wielka Brytania, hrabstwo Cheshire) 

Biggar (Wielka Brytania, hrabstwo Lanarkshire) 

Bożkiewicze (Ukraina, obw. rówieński, rej. młynowski ; okolice) 

Călimănești (Rumunia, okręg Vâlcea)  

Campina (Brazylia, stan Paraná) 

Carnac (Francja, Bretania) 

Changabang (Indie ; góra) 

Charsznica (woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Charsznica ; okolice) 

Chlina (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Żarnowiec ; okolice) 

Chmielonko (Chmielno ; część wsi) 

Chrząstowice (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Chrząstowice) 

Ciemalde (Łotwa) 

Crawford (Wielka Brytania) 

Dąbrowica (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski, gm. Baranów Sandomierski ; okolice) 

Demidówka (Ukraina, obw. rówieński, rej. demidowski ; okolice) 

Dęba (Nowa Dęba ; część miasta) 

Dinard (Francja) 

Dolina Staroleśna (Słowacja) 

Dolina Starorobociańska 

Douglas (Wielka Brytania, hrabstwo South Lanarkshire) 

Ferdynandów (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Adamów) 

Fredericksburg (Stany Zjednoczone, stan Wirginia, hrabstwo Frederick) 

Giłwa (jezioro) 

Gmina Biłgoraj (woj. lubelskie, powiat biłgorajski) 

Gmina Chrząstowice (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Cmolas (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski) 

Gmina Dobiegniew (woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki) 

Gmina Iwaniska (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski) 

Gmina Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie, pow. brzozowski) 

Gmina Łabowa (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 

Gmina Miedzichowo (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski) 

Gmina Nawojowa (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 

Gmina Nekla (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński) 

Gmina Nędza (woj. śląskie, pow. raciborski) 

Gmina Pępowo (woj. wielkopolskie, pow. gostyński) 

Gmina Połaniec (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski) 
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Gmina Przelewice (woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki) 

Gmina Przemęt (woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński) 

Gmina Radecznica (woj. lubelskie, pow. zamojski) 

Gmina Radziechowy-Wieprz (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Raków (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki) 

Gmina Sękowa (woj. małopolskie, pow. gorlicki) 

Gmina Skołyszyn (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 

Gmina Sobótka (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski) 

Gmina Stopnica (woj. świętokrzyskie, pow. buski) 

Gmina Szemud (woj. pomorskie, pow. wejherowski) 

Gmina Świdnica (woj. lubuskie, pow. zielonogórski) 

Gmina Świerklaniec (woj. śląskie, pow. tarnogórski) 

Gmina Tarnów Opolski (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Żyrardów (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) 

Gnojno (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Konstantynów) 

Grań Baszt (Słowacja) 

Gródek (Ukraina, obw. rówieński, rej. rówieński ; okolice) 

Herval (Brazylia) 

Hruszwica (Ukraina, obw. rówieński, rej. dubieński ; okolice) 

Ijuí (Brazylia) 

Jezioro Wielgie (Dobiegniew) 

Josselin (Francja) 

Kidów (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Pilica ; okolice) 

Kirkuk (Irak) 

Kozin (Ukraina, obw. rówieński, rej. radziwiłłowski ; okolice) 

Krywlin (Ukraina, obw. wołyński, rej. kowelski ; okolice) 

Książ Mały (woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Książ Wielki ; okolice) 

Kwasowo (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Sławno ; okolice) 

Lasy Sobiborskie 

Lasy Włodawskie 

Luboszyce (woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Gubin ; okolice) 

Lục Yên (Wietnam, prowincja Yên Bái ; dystrykt)  

Ławkogol (Litwa, okr. uciański, rej. oniksztyński) 

Maremmy (Włochy ; nizina) 

Marysin (Łódź, Bałuty ; część miasta) 

Milatyn (Ukraina, obw. rówieński, rej. ostrogski ; okolice) 

Nowomalin (Ukraina, obw. rówieński, rej. ostrogski ; okolice) 

Nowosielec (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Nisko ; okolice) 

Olszewo (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Boćki) 

Oruro (Boliwia) 

Orzew (Ukraina, obw, rówieński, rej. rówieński ; okolice) 

Ostrowy Tuszowskie (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Cmolas ; okolice). 

Otalżyno (jezioro) 

Pełcza (Ukraina, obw. rówieński, rej. dubieński ; okolice) 

Płotowo (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Bytów) 

Pokrówka (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Chełm) 

Poleski Park Krajobrazowy (obszar) 

Port-au-Prince (Haiti) 

Powiat bialski (1919-1939) 

Powiat biłgorajski (1919-1939) 

Powiat pyrzycki (woj. zachodniopomorskie) 
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Prudentópolis (Brazylia) 

Ptaszkowa (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Grybów) 

Regionalny Park Krajobrazowy Roztocze Rawskie 

Ręboszewo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Kartuzy) 

Rio das Antas (Brazylia, stan Santa Catarina, mezoregion Oeste Catarinense) 

Sarnia Skała 

Sławkowski Szczyt (Słowacja) 

Smordwa (Ukraina, obw. rówieński, rej. młynowski ; okolice) 

Stajnia (Polska ; jaskinia) 

Stary Żywiec (Żywiec ; dzielnica nieistniejąca) 

Staw Staszica (jezioro okresowe) 

Strzelecki Park Krajobrazowy (obszar) 

Sudobicze (Ukraina, obw. rówieński, rej. dubieński ; okolice) 

Śnieżna Przełęcz (Słowacja) 

Świtaź (Ukraina, obw. wołyński) 

Tokary Pierwsze (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Kawęczyn) 

Torfowisko Pobłockie (rezerwat przyrody) 

Wardzyn (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Brójce) 

Werba (Ukraina, obw. rówieński, rej. dubieński ; okolice) 

Wielbowno (Ukraina, obw. rówieński, rej. ostrogski ; okolice) 

Wielka Buczynowa Turnia 

Wielkie Łąki (jezioro) 

Wołkowyje (Ukraina, obw. rówieński, rej. demidowski ; okolice) 

Wzgórza Sokólskie 

Zapolice (woj. łódzkie, pow. zduńskowolski, gm. Zapolice) 

Zarzecze (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Nisko ; okolice) 

Żornów (Ukraina, obw. rówieński, rej. dubieński ; okolice) 

Żółta Turnia 
 


