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Amboise (Francja) 

Atlas Wysoki (Maroko ; góry) 

Baldock (Wielka Brytania) 

Brienzersee (Szwajcaria ; jezioro) 

Castiglione delle Stiviere (Włochy) 

Charbrowo (woj. pomorskie, pow. lęborski, gm. Wicko ; okolice) 

Chmielnik (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Chmielnik) 

Chreptowce (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Kuźnica) 

Chuzestan (Iran ; ostan) 

Darskowo (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Złocieniec) 

Devínska Kobyla (Słowacja ; góra) 

Dębce (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Gryfino) 

Dorset (Wielka Brytania ; hrabstwo) 

Duchnów (woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Wiązowna) 

Dydiowa (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Lutowiska) 

East Lulworth (Wielka Brytania) 

Europa Środkowa 

Gańczary (Ukraina, obw. lwowski, rej. pustomycki) 

Glarus (Szwajcaria ; kanton) 

Gmina Bierzwnik (woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński) 

Gmina Chmielnik (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Człopa (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki) 

Gmina Dywity (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 

Gmina Mrocza (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski) 

Gmina Pyrzyce (woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki) 

Gmina Tuczno (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki) 

Greenwich (Londyn ; część miasta) 

Heiligerlee (Holandia) 

Innerwick (Wielka Brytania, hrabstwo East Lothian) 

Jackowa Góra (Miasteczko Śląskie ; wzgórze) 

Jedlina (woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński, gm. Bojszowy) 

Kenmare River (Irlandia ; zatoka) 

Kötzschenbroda (Radebeul ; część miasta) 

Kukowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Olecko ; okolice) 

LaFollette (Stany Zjednoczone) 

Lipowo (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Sztabin) 

Lodore Falls (Wielka Brytania ; wodospad) 
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Longwood (Wielka Brytania, terytorium zamorskie Wyspa Świętej Heleny, Wyspa 

Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha) 

Ługwałd (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity) 

Łysa Polana (woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Bukowina Tatrzańska) 

Modliszewko (woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Gniezno ; okolice) 

Monte Falterona (Włochy ; góra) 

Montemignaio (Włochy ; okolice) 

Nadleśnictwo Poddębice (obszar) 

Neulewin (Niemcy ; okolice) 

Nový Bydžov (Czechy) 

Okopy (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. borszczowski ; okolice) 

Piandimeleto (Włochy ; okolice) 

Płazów (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Narol ; okolice) 

Reginów (Białoruś, obw. brzeski, rej. iwacewicki ; wieś nieistniejąca) 

Ried im Innkreis (Austria) 

Ropianka (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla ; okolice) 

Rusałka (Poznań ; zbiornik wodny) 

Ruś (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Stawiguda) 

Saint-Rhémy-en-Bosses (Włochy) 

Stryżeń (Ukraina ; rzeka) 

Szwecja (część południowa) 

Szymankowo (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Lichnowy) 

Teolin (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Janów) 

Tetyda (ocean) 

Tłumaczyk (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. kołomyjski) 

Toraki (Ukraina, obw. czerniowiecki, rej. putyłowski) 

Twickenham (Londyn ; część miasta) 

Ueckermünde (Niemcy) 

Utopce (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość fikcyjna) 

Wymyślin (Skępe ; część miasta) 

Zaleskie (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Ustka ; okolice) 

Zatoka Królowej Charlotty (Nowa Zelandia) 

Zielonka Nowa (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Zwoleń) 
Złotoria (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Choroszcz) 

Żuławki (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Stegna) 
 


