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Azad Dżammu i Kaszmir (Pakistan ; region administracyjny) 

Banda Aceh (Indonezja) 

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

Biłka Szlachecka (Ukraina, obw. lwowski, rej. pustomycki) 

Blankenheim (Niemcy, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia) 

Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

Borucinek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Osięciny) 

Bożejewice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Strzelno) 

Calabar (Nigeria) 

Cavendish (Stany Zjednoczone, stan Vermont) 

Czerwona Woda (dopływ Kamiennego Potoku ; potok) 

Dehgolan (Iran) 

Dołżanka (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. tarnopolski) 

Dudka (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Wydminy) 

Fars (Iran ; ostan) 

Gmina Gorzków (woj. lubelskie, pow. krasnostawski) 

Gmina Łabunie (woj. lubelskie, pow. zamojski) 

Gmina Ryńsk (woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski) 

Gostyczyna (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Nowe Skalmierzyce) 

Gowino (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Wejherowo ; okolice) 

Górzanka (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Solina ; okolice) 

Grobniki (woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Głubczyce) 

Gródek (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. zaleszczycki) 

Grünau (Berlin ; część miasta) 

Huang Shan (Chiny ; góry) 

Jawa Środkowa (Indonezja ; prowincja) 

Jazd (Iran) 

Jõhvi (Estonia ; okolice) 

Jurków (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiślica ; okolice) 

Kamienny Potok (dopływ Dusznicy Bystrzyckiej) 

Kano (Nigeria ; stan) 

Kebbi (Nigeria ; stan) 

Koniecwałd (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Sztum) 

Konieczki (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Panki) 

Korytne (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. biłohirski ; okolice) 

Kościerska Huta (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Kościerzyna) 

Le Mans (Francja) 
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Linden-Limmer (Hanower ; część miasta) 

L'utina (Słowacja) 

Mętów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Głusk) 

Nadleśnictwo Głogów (RDLP Wrocław ; obszar) 

Nadleśnictwo Sulechów (obszar) 

Nadrenia (prowincja ; 1822-1945) 

Nowy Bedoń (woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Andrespol) 

Obszar chronionego krajobrazu Polana (Słowacja) 

Osiek (woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gm. Lubin) 

Osmussaar (Estonia ; wyspa) 

Park Narodowy Abruzji, Lacjum i Molise (Włochy) 

Park Narodowy Majella (Włochy) 

Park Narodowy Muránska planina (Słowacja) 

Płaskowyż Nałęczowski 

Powodów Pierwszy (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Wartkowice) 

Rakvere (Estonia ; okolice) 

Rawa (dopływ Brynicy ; potok) 

Rödermark (Niemcy) 

Roigi (Estonia ; okolice) 

San Juan (Argentyna, prowincja San Juan) 

Sanqing Shan (Chiny ; góra) 

Santiago de Compostela (Hiszpania ; okolice) 

Semnan (Iran) 

Serteja (Rosja) 

Sitkowce (Ukraina, obw. winnicki, rej. niemirowski ; okolice) 

Słonne (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Dubiecko ; okolice) 

Smidyn (Ukraina, obw. wołyński, rej. starowyżewski ; okolice) 

Smolary Stoleńskie (Ukraina, obw. wołyński, rej. lubomelski ; okolice) 

Sŏrak-san (Korea Południowa ; góra) 

Staw przy ulicy Kaczeńcowej (Kraków) 

Stobychwa (Ukraina, obw. wołyński, rej. koszyrski ; okolice) 

Sumedang (Indonezja) 

Szczepanki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Wydminy) 

Szilo (Izrael ; miasto dawne) 

Tczewskie Łąki (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Tczew) 

Vaisi (Estonia ; okolice) 

Walencja (Hiszpania ; okolice) 

Wielimie (jezioro) 

Województwo czernihowskie (1635-1667) 

Województwo malborskie (1466-1772) 

Wola (Ukraina, obw. wołyński, rej. kowelski ; okolice) 

Wolny Dwór (woj. pomorskie. pow. starogardzki, gm. Skarszewy) 

Zaborze (woj. śląskie, pow. cieszyński, gm. Chybie) 

 


