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Albrechtówka (Kazimierz Dolny ; część miasta) 

Aleksandria (Ukraina, obw. rówieński, rej. rówieński ; okolice) 

Barwinkowe (Ukraina, obw. charkowski, rej. barwinkowski ; okolice) 

Batorowo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Tarnowo Podgórne) 

Biłowodśk (Ukraina, obw. ługański, rej. biłowodski ; okolice) 

Bohusław (Ukraina, obw. kijowski, rej. bohusławski ; okolice) 

Bystrzyca (dopływ Nysy Kłodzkiej ; potok) 

Caryczanka (Ukraina, obw. dniepropetrowski, rej. caryczański ; okolice) 

Chrośnica (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Jeżów Sudecki) 

Czehryń (Ukraina, obw. czerkaski, rej. czehryński ; okolice) 

Dziuńków (Ukraina, obw. winnicki, rej. pohrebyszczeński ; okolice) 

Gajvoron (Ukraina, obw. czernihowski, rej. bachmacki ; okolice) 

Głazów (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów) 

Gmina Łubniany (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gmina Murów (woj. opolskie, pow. opolski) 

Gorošine (Ukraina, obw. połtawski, rej. semeniwski ; okolice) 

Iwankiwci (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. gródecki ; okolice) 

Iwanków (Ukraina, obw. kijowski, rej. iwankowski ; okolice) 

Izium (Ukraina, obw. charkowski ; okolice) 

Karwacz (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz) 

Kobielaki (Ukraina, obw. połtawski, rej. kobelacki ; okolice) 

Kotlina Fergańska 

Krasnohrad (Ukraina, obw. charkowski, rej. krasnogradzki ; okolice) 

Krasnyj Rog (Rosja, obw. briański, rej. poczepski ; okolice) 

Lipinki Łużyckie (woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Lipinki Łużyckie) 

Lipnik (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Stargard) 

Litwinki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Nidzica) 

Łozowa (Ukraina, obw. charkowski, rej. łozowski ; okolice) 

Machory (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Ruda Malenicka) 

Mińkowce (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. dunajowiecki) 

Młoty (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka) 

Monteriggioni (Włochy) 

Nadleśnictwo Podanin (obszar) 

Nadleśnictwo Zagnańsk (obszar) 

Nedrygajłow (Ukraina, obw. sumski, rej. nedryhajliwski ; okolice) 

Nehvoroŝa (Ukraina, obw. połtawski, rej. nowosanżarski ; okolice) 

Ostoja Sieradowicka (obszar chroniony) 
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Podgórki (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Świerzawa ; okolice) 

Powiat wieruszowski (1954-1975) 

Rembieszyce (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Małogoszcz) 

Reszetyliwka (Ukraina, obw. połtawski, rej. reszetylowski ; okolice) 

Równina Oleśnicka 

Rylsk (Rosja ; okolice) 

Saint Agnes (Wielka Brytania ; wyspa) 

Saint Martin's (Wielka Brytania ; wyspa) 

Sennen (Wielka Brytania) 

Seredyna-Buda (Ukraina, obw. sumski, rej. seredynobudski ; okolice) 

Sielec (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Goszczyn) 

Skryhałów (Białoruś, obw. homelski, rej. mozyrski ; okolice) 

Skye (Wielka Brytania ; wyspa) 

Słowjanoserbśk (Ukraina, obw. ługański, rej. słowianoserbski ; okolice) 

Smiła (Ukraina, obw. czerkaski ; okolice) 

St. Just in Penwith (Wielka Brytania) 

Stanica Ługańska (Ukraina, obw. ługański, rej. stanicki ; okolice) 

Starobielsk (Ukraina, obw. ługański, rej. starobielski ; okolice) 

Stok Lacki (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Siedlce) 

Sudża (Rosja ; okolice) 

Swatowe (Ukraina, obw. ługański, rej. swatowski ; okolice) 

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

Tresco (Wielka Brytania ; wyspa) 

Zennor (Wielka Brytania) 

 


