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Athens (Stany Zjednoczone, stan Georgia) 

Bad Radkersburg (Austria ; okolice) 

Bełty (cieśniny) 

Biddestone (Wielka Brytania ; okolice) 

Borkowo Lęborskie (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Choczewo) 

Borkówko (Borkowo Lęborskie ; część wsi) 

Boruszyn (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Połajewo) 

Brecon (Wielka Brytania ; okolice) 

Chippenham (Wielka Brytania, hrabstwo Wiltshire ; okolice) 

Chitterne (Wielka Brytania ; okolice) 

Crickadarn (Wielka Brytania ; okolice) 

Didmarton (Wielka Brytania ; okolice) 

Dravograd (Słowenia ; okolice) 

Dzierzgoń (jezioro) 

Edington (Wielka Brytania, hrabstwo Wiltshire ; okolice) 

Eisenstadt (Austria ; okolice) 

Falsterboudde (Szwecja ; przylądek) 

Farnham (Wielka Brytania, hrabstwo Dorset ; okolice) 

Flat Holm (Wielka Brytania ; wyspa) 

Glosholmen (Finlandia ; wyspa) 

Gmina Łaziska Górne (woj. śląskie, pow. mikołowski) 

Gmina Orzesze (woj. śląskie, pow. mikołowski) 

Gmina Wyry (woj. śląskie, pow. mikołowski) 

Gogland (Rosja ; wyspa) 

Hajnáčka (Słowacja ; okolice) 

Hindon (Wielka Brytania ; okolice) 

Hoburgsården (Szwecja ; przylądek) 

Hołyszów (Ukraina, obw. wołyński, rej. łucki) 

Juminda (Estonia ; półwysep) 

Kemble (Wielka Brytania ; okolice) 

Kępa Polska (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Bodzanów) 

Klemensów (Szczebrzeszyn ; część miasta) 

Kõpu (Estonia ; półwysep) 

Kraj Zadunajski (Węgry ; region) 

Kronsztad (Rosja ; okolice) 

Kruszyn Krajeński (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Białe Błota) 

Llanbadarn Fynydd (Wielka Brytania ; okolice) 
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Llandefaelog (Wielka Brytania ; okolice) 

Llandinam (Wielka Brytania ; okolice) 

Llandrindod Wells (Wielka Brytania ; okolice) 

Lubogóra (woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Świebodzin) 

Łężkowice (woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Kłaj ; okolice) 

Malmesbury (Wielka Brytania ; okolice) 

Mała (struga) 

Melksham (Wielka Brytania ; okolice) 

Merthyr Tydfil (Wielka Brytania ; okolice) 

Miłonice (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Krośniewice) 

Mohni (Estonia ; wyspa) 

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne (obszar) 

Nailsworth (Wielka Brytania ; okolice) 

Neusiedl am See (Austria ; okolice) 

Oberammergau (Niemcy ; okolice) 

Orynyn (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. kamieniecki) 

Ostoja Piska (obszar chroniony) 

Ostrów (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Przemyśl) 
Pass Lueg (Austria ; przełęcz) 

Pontsticill Reservoir (Wielka Brytania ; zbiornik wodny) 

Przełajka (Siemianowice Śląskie ; część miasta) 

Quillacollo (Boliwia) 

Sacromonte (Grenada ; część miasta) 

Siary (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Sękowa) 

Sklabiná (Słowacja, kraj bańskobystrzycki ; okolice) 

Słomin (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Raszyn) 

Söderskär (Finlandia ; wyspy) 

Spetisbury (Wielka Brytania ; okolice) 

Stara Huta (Jaworzno ; część miasta) 

Steep Holme Island (Wielka Brytania ; wyspa) 

Suurkûlânlahti (Rosja ; zatoka) 

Swallowcliffe (Wielka Brytania ; okolice) 

Sztumskie Pole (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Sztum) 

Szuto Orizari (Skopje ; część miasta) 

Tegernsee (Niemcy ; okolice) 

Tomice (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Tomice) 

Trebinje (Bośnia i Hercegowina) 

Tredegar (Wielka Brytania ; okolice) 

Unterallgäu (Niemcy ; powiat) 

Utö (Finlandia ; wyspa) 

Verőce (Wegry ; okolice) 

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

Xiang Shan (Chiny ; góry) 

Zawady Oleckie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Kowale Oleckie) 

Zielawa (rzeka) 

Zwrócona (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie) 

    


