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Ådalen (Szwecja ; dolina)
Bamenda (Kamerun ; okolice)
Baranówka (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów)
Bełzów (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Skalbmierz)
Boleścice (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sędziszów)
Bronice (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Nałęczów)
Bujaki (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Drohiczyn ; okolice)
Bukwałd (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity)
Buntowo (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Złotów)
Caprarola (Włochy)
Dąbrowice (woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Maków)
Dschang (Kamerun ; okolice)
Dżabal al-Uwajnat (góra)
Fužine (Chorwacja)
Garb Gielniowski
Góra Cisowa (Gulbieniszki)
Grzechotki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewskim, gm. Braniewo)
Gwangju (Korea Południowa, prowincja Jeolla Południowa)
Gwinea (region)
Kander (Szwajcaria ; rzeka)
Kępa Zaduska (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Osiek ; wieś nieistniejąca)
Lejno (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Sosnowica)
Meggen (Szwajcaria)
Mejeryszki (Białoruś, obw. witebski, rej brasławski)
Mirovice (Czechy, kraj południowoczeski ; okolice)
Mistrzowice (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Opatowiec)
Mladá Vožice (Czechy ; okolice)
Na Skarpie (Toruń ; część miasta)
Nida (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Morawica)
Oseredek (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Susiec)
Ossidinge (Kamerun ; okręg)
Prowincja Mozambiku (1951–1972)
Przybram (Czechy ; okolice)
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Przytoczno (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Jeziorzany)
Pustynia Bayuda (Sudan)
Rheinfall (Szwajcaria ; wodospad)
Saalfeld (Niemcy, kraj związkowy Turyngia)
Sedlčany (Czechy ; okolice)
Selima (Sudan ; oaza)
Sempach (Szwajcaria)
Sidzinka (dopływ Wisły ; potok)
Stans (Szwajcaria)
Sucha Woda (potok)
Szczuczarz (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Człopa)
Szybowice (woj. opolskie, pow. prudnicki, gm. Prudnik)
Tonga (Tonga ; archipelag)
Transgraniczny Park Narodowy Kgalagadi (obszar)
Trojanów (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Trojanów)
Tuamotu (Francja, Polinezja Francuska ; archipelag)
Udrzyn (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Brańszczyk)
Uglicz (Rosja)
Ujanowice (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Laskowa)
Vatnajökull (Islandia ; lodowiec)
Waltershausen (Niemcy, kraj związkowy Turyngia ; okolice)
Wasit (Irak ; prowincja)
Werdenberg (Szwajcaria)
Wierna Rzeka (zbiornik wodny)
Wierzbie (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Łabunie)
Winterstein (Waltershausen ; część miasta)
Wyspy Towarzystwa (Francja, Polinezja Francuska)
Zagłębienie Szeszupy
Zahajki (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Drelów)
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