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Airtau (Kazachstan) 
Airtau (Kazachstan ; okolice) 
Baičiai (Litwa, rej. kłajpedzki) 
Baryszówka (Ukraina, obw. kijowski, rej. baryszowski) 
Benneckenstein (Niemcy) 
Białopole (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia ; okolice) 
Castel Volturno (Włochy) 
Chróścina (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Dąbrowa ; okolice) 
Dolna Kartlia (Gruzja ; region) 
Éveux (Francja) 
Gmina Czernica (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski) 
Gmina Kornowac (woj. śląskie, pow. raciborski) 
Gmina Piastów (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski) 
Gmina Pysznica (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski) 
Gmina Radomyśl nad Sanem (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski) 
Gmina Słupia (woj. łódzkie, pow. skierniewicki) 
Gmina Szydłowo (woj. wielkopolskie, pow. pilski) 
Gmina Tarnowiec (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 
Gmina Wiązownica (woj. podkarpackie, pow. jarosławski) 
Gmina Wielkie Oczy (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski) 
Gmina Zdzieszowice (woj. opolskie, pow. krapkowicki) 
Gmina Zławieś Wielka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński) 
Golina Wielka (woj. wielkopolskie, pow. rawicki, gm. Bojanowo) 
Golkowice (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka) 
Gracjanów (Garwolin ; część miasta) 
Gräfelfing (Niemcy) 
Herľany (Słowacja) 
Herliansky gejzír (Herľany ; gejzer) 
Igboland (Nigeria ; region) 
Immenstadt im Allgäu (Niemcy) 
Jegliniec (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Szypliszki) 
Kargasok (Rosja, obw. tomski) 
Korostki (Ukraina, obw. żytomierski) 
Krępa (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Tuczno ; jezioro) 
Kruk (Suchedniów ; część miasta) 
Krysiaki (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Myszyniec ; okolice) 
Langkawi (Malezja ; wyspa) 
Las Mariański (rezerwat przyrody) 
Lasocice (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Święciechowa) 
Leśna (Radków ; część miasta) 
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Lotyń (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Chojnice) 
Lyublino (Rosja, obw. kaliningradzki) 
Łabapa (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo) 
Miętkie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Dźwierzuty) 
Nagydorog (Węgry) 
Nowa Wieś (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Kolbuszowa ; okolice) 
Penzlin (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie, powiat 
Mecklenburgische Seenplatte) 
Perusztica (Bułgaria ; okolice) 
Pojezierze Chełmińskie 
Pojezierze Dobrzyńskie 
Porajów (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Bogatynia ; okolice) 
Poręby Dymarskie (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Cmolas ; okolice) 
Povarovka (Rosja, obw. kaliningradzki) 
Półwysep Bałkański 
Pstrążna (Kudowa-Zdrój ; część miasta) 
Radwanice (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Siechnice ; okolice) 
River Lea (Wielka Brytania ; rzeka) 
Rybice (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Świerzno ; okolice) 
Saint Maur (Francja, Region Centralny-Dolina Loary, departament Indre) 
Sarasota (Stany Zjednoczone, stan Floryda) 
Sevran (Francja) 
Sielec (Białoruś, obw. brzeski ; okolice) 
Stoczki (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Sieradz) 
Strmec na Predelu (Słowenia ; okolice) 
Stromboli (Włochy ; wulkan) 
Stronie Śląskie (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Stronie Śląskie) 
Szkarpawa (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Stegna ; okolice) 
Tkemlara (Gruzja ; wieś nieistniejąca) 
Trnovo (Słowenia ; okolice) 
Unterwössen (Niemcy) 
Warnikam (Rosja ; stanowisko archeologiczne) 
Waśniewo-Grabowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Janowiec Kościelny) 
Žatec (Czechy, kraj ustecki) 
Zatoń Dolna (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Chojna ; okolice) 
Ziemia wkrzańska 
Złoty Róg (Stambuł ; zatoka) 


