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Adventfjorden (Norwegia ; zatoka) 
Aizpute (Łotwa ; okolice) 
Aleksandrovskij posad (Rosja ; miasto dawne) 
Bagno Całowanie (obszar chroniony) 
Baikka Beel (Bangladesz ; bagno) 
Barisan (Indonezja ; góry) 
Berat (Albania) 
Bliskowice (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Annopol) 
Bončarovo (Rosja ; okolice) 
Caldas da Rainha (Portugalia ; okolice) 
Chołm (Rosja ; okolice) 
Demiansk (Rosja ; okolice) 
Gmina Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki) 
Gmina Lasowice Wielkie (woj. opolskie, pow. kluczborski) 
Gmina Michałowo (woj. podlaskie, pow. białostocki) 
Gmina Włoszczowa (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski) 
Grażyszki (Litwa, okr. mariampolski, rej. wyłkowyski) 
Guiyang (Chiny, prowincja Kuejczou) 
Häädemeeste (Estonia ; okolice) 
Haapsalu (Estonia ; okolice) 
Jämaja (Estonia ; okolice) 
Janówek (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Sztabin) 
Jaunjelgava (Łotwa ; okolice) 
Jezioro Karaśne 
Krasnogorskoe (Ukraina, Krym) 
Kriestcy (Rosja, obw. nowogrodzki, rej. kriestiński ; okolice) 
Kuldīga (Łotwa ; okolice) 
Kuressaare (Estonia, prowincja Saare ; okolice) 
Kużenkino (Rosja ; okolice) 
Lasy Miejskie (Szczecin ; las) 
Laupen (Szwajcaria, kanton Berno) 
Leuktry (Grecja) 
Lihula (Estonia ; okolice) 
Limbaži (Łotwa ; okolice) 
Lučiste (Ukraina, Krym) 
Lucyn (Łotwa ; okolice) 
Mała Syrta (Tunezja ; zatoka) 
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Märjamaa (Estonia ; okolice) 
Mērsrags (Łotwa ; okolice) 
Mirakowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Chełmża) 
Mlądz (Otwock ; część miasta) 
Modlniczka (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Wielka Wieś) 
Motol (Białoruś, obw. brzeski, rej. janowski) 
Mustvee (Estonia ; okolice) 
Mutin (Ukraina, obw. sumski, rej. królewiecki) 
Muziris (Indie ; miasto dawne) 
Nadleśnictwo Olsztyn (obszar) 
Nielisz (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Nielisz) 
Noworżew (Rosja ; okolice) 
Ny-Ålesund (Norwegia ; osada) 
Obwód kurski (Rosja) 
Opečenskij Posad (Rosja ; okolice) 
Opoczka (Rosja ; okolice) 
Osiedle Borsiga (Zabrze ; część miasta) 
Paide (Estonia ; okolice) 
Pieczory (Rosja ; okolice) 
Podzamcze (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bychawa) 
Porchow (Rosja ; okolice) 
Radocyna (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Sękowa) 
Räpina (Estonia ; okolice) 
Rejencja ciechanowska (1939-1945) 
Rijpfjorden (Norwegia ; zatoka) 
Rõngu (Estonia ; okolice) 
Ruhnu (Estonia ; okolice) 
Samostrzały (Ukraina, obw. rówieński, rej. korzecki) 
Savina Gora (Rosja ; okolice) 
Solcy (Rosja ; okolice) 
Staraâ Peressa (Rosja ; okolice) 
Surakarta (Indonezja, Jawa Środkowa) 
Tebriz (Iran) 
Torżok (Rosja, obw. twerski ; okolice) 
Verholino (Rosja ; okolice) 
Viļaka (Łotwa ; okolice) 
Viljandi (Estonia ; okolice) 
Walencja (Hiszpania ; kraina historyczna) 
Wałdaj (Rosja, obw. nowogrodzki ; okolice) 
Województwo lubelskie (1474-1795) 
Zandżan (Iran ; ostan) 
 


