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Alaska (Stany Zjednoczone ; stan) 
Anand (Indie ; stan Gudźarat) 
Areuse (Szwajcaria ; rzeka) 
Będkówka (potok) 
Bilbor (Rumunia ; okolice) 
Bolechówka (potok) 
Borek (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Deszczno) 
Brokęcino (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Okonek) 
Cáceres (Hiszpania) 
Chlebczyn (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Sarnaki) 
Dłubnia (rzeka) 
Dolina Łopusznej (rezerwat przyrody ; 1970-1979) 
Ésperance (Wyspy Salomona ; przylądek) 
Filice (Gánovce ; część wsi) 
Gagarin (Rosja ; okolice) 
Gánovce (Słowacja) 
Gmina Borkowice (woj. mazowieckie, pow. przysuski) 
Gmina Borowie (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 
Gmina Kluczewsko (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski) 
Gmina Klwów (woj. mazowieckie, pow. przysuski) 
Golestan (Iran ; prowincja) 
Gostomie (jezioro) 
Hawaje (Stany Zjednoczone ; stan) 
Juchnow (Rosja ; okolice) 
Karjan (Indie ; rzeka) 
Kartowice (woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Szprotawa) 
Kobielnik (woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Wiśniowa ; okręg) 
Kobylany (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Chorkówka ; okolice) 
Kojkowice (Trzyniec ; część miasta) 
Kolin (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Dolice) 
Komorów (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Pacanów ; okolice) 
Krośnice (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Stupsk) 
Królewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Morąg) 
Krzywe (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Cisna) 
Las Lipowy Obrożyska (rezerwat przyrody) 
Lechnica (Słowacja) 
Leśnice (woj. pomorskie, pow. lęborski, gm. Nowa Wieś Lęborska) 
Lubaszewo (Białoruś, obw. brzeski, rej. hancewicki ; okolice) 
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Lubelski Obszar Metropolitalny 
Lubomierz (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Mszana Dolna) 
Łabowiec (rezerwat przyrody) 
Mahi (Indie ; rzeka) 
Mazzorbo (Włochy ; wyspa) 
Miedyń (Rosja ; okolice) 
Milsko (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Zabór) 
Miritinicy (Rosja ; okolice) 
Mytycze (jezioro) 
Nadleśnictwo Lipinki (obszar) 
Narbada (Indie ; rzeka) 
Niger (Nigeria ; delta) 
Parski (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 
Petuniabukta (Norwegia ; zatoka) 
Płotycze (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Wola Uhruska ; jezioro) 
Powodów Drugi (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Wartkowice) 
Psary-Stara Wieś (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Bodzentyn) 
Ptaki (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Nowogród) 
Racławka (dopływ Rudawy ; potok) 
Radziwiłłów (Ukraina, obw. rówieński, rej. radziwiłłowski) 
Rudawa (dopływ Wisły ; rzeka) 
Rudnia (Rosja ; okolice) 
Sabarmati (Indie ; rzeka) 
Sady Żoliborskie (Warszawa ; część miasta) 
Siedlimowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Jeziora Wielkie) 
Sirmione (Włochy) 
Sławograd (Białoruś, obw. mohylewski ; okolice) 
Smerek (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Cisna ; okolice) 
Sypniewo (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Sypniewo) 
Thar (pustynia) 
Velikopol'e (Rosja, obw. smoleński ; okolice) 
Warszyn (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Dolice) 
Wędonka (potok) 
Wierzchówka (potok) 
Wola Pasikońska (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Kampinos) 
Żłobizna (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Skarbimierz) 
Żurawniki (Ukraina, obw. wołyński, rej. horochowski ; okolice) 
Żylica (rzeka) 
 


