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Adyar (Ćennaj ; część miasta) 

Andamany i Nikobary (Indie ; terytorium związkowe) 

Ardèche (Francja ; rzeka) 

Bad Schwalbach (Niemcy) 

Biskupia Górka (Gdańsk ; część miasta) 

Budsław (Białoruś, obw. miński, rej. miadziolski ; okolice) 

Bukówno (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Radzanów) 

Bursztynowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Świecie nad Osą) 
Çatalca (Turcja, prowincja Stambuł ; okolice) 

Diecezja Innsbruck (Austria ; obszar) 

Dobrów (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Kościelec) 

Drwinka (rzeka) 

Elbasan (Albania ; okolice) 

Elche (Hiszpania) 

Gênes (departament ; 1805-1814) 

Gmina Domaszowice (woj. opolskie, pow. namysłowski) 

Gmina Dzwola (woj. lubelskie, pow. janowski) 

Gmina Prokocim (1934-1941) 

Gmina Rewal (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki) 

Gródek (woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Policzna) 

Igate (Łotwa ; okolice) 

Jezioro Ostrowite (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Chojnice) 

Kakucs (Węgry) 

Kobiernice (woj. śląskie, pow. bielski, gm. Porąbka) 

Konstantynowo (Litwa, okr. tauroski, rej. szyłelski ; okolice) 

Kriwa Pałanka (Macedonia ; okolice) 

Księstwo siedmiogrodzkie (kraj koronny ; 1711-1867) 

Kurtowiany (Litwa, okr. szawelski, rej. szawelski ; okolice) 

Las Pilicki 

Lisów (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Jedlińsk) 

Luník 9 (Koszyce ; część miasta) 

Łososinka (struga) 

Łuksze (Litwa, okr. mariampolski, rej. szakowski ; okolice) 

Maślana Góra (Beskid Niski) 

Mohylów Podolski (Ukraina, obw. winnicki, rej. mohylowski ; okolice) 

Mostar (Bośnia i Hercegowina ; okolice) 

Nętno (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Drawsko Pomorskie) 

Nielisz (zbiornik wodny) 

Niestępowo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Żukowo) 
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Niezależne Państwo Chorwackie (1941-1945) 

Nisz (Serbia ; okolice) 

Novi Pazar (Serbia ; okolice) 

Nowa Wieś (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

Nowy Konik (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Halinów) 

Obwód besarabski (1812-1873) 

Paplin (woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Kowiesy) 

Parchowo (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Parchowo) 

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka 

Prisztina (Kosowo ; okolice) 

Prizren (Kosowo ; okolice) 

Rogowa Kopa (góra) 

Rosawa (Ukraina, obw. kijowski, rej. mironowski) 

Skalne Podhale (region) 

Sloka (Jurmała ; część miasta) 

Starościńskie Skały 

Sudargi (Litwa, okr. mariampolski, rej. szakowski ; okolice) 

Średniki (Litwa, okr. tauroski, rej. jurborski ; okolice) 

Vaikuļāni (Łotwa ; okolice) 

Valka (Łotwa ; okolice) 

Vasiliká (Grecja, region Macedonia Środkowa) 

Wassy (Francja) 

Wewirzany (Litwa, okr. kłajpedzki, rej. kłajpedzki ; okolice) 

Wielkie Gęgnowskie Jezioro 

Wieszwile (Litwa, okr. tauroski, rej. jurborski ; okolice) 

Wojnuta (Litwa, okr. kłajpedzki, rej. szyłokarczemski ; okolice) 

Zabrama (Rosja) 

Zaječar (Serbia) 

Zaječar (Serbia ; okolice) 

Załuskie Kościelne (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Brańsk) 

Żośle (Litwa, okr. kowieński, rej. koszedarski ; okolice) 
 


