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Afryka Prokonsularna (146 p.n.e.-429) 

Bili Kamni (Ukraina ; skały) 

Bogusza (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Kamionka Wielka) 

Bourdons-sur-Rognon (Francja) 

Buriacka Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (1923-1990) 

Čajka (Ukraina, Krym ; stanowisko archeologiczne) 

Chwalimierz (woj. dolnośląskie, pow. średzki, gm. Środa Śląska) 

Çoruh (rzeka) 

Cuenca (Ekwador) 

Dreux (Francja) 

Duraczów (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Stąporków) 

El Hamma (Algieria) 

Elizavetskoe (Rosja ; stanowisko archeologiczne) 

Gadżyna (Ukraina ; dolina) 

Gmina Maszewo (woj. lubuskie, pow. krośnieński) 

Gümüşhane (Turcja ; prowincja) 

Hajdarabad (Indie) 

Hrabstwo Blankenburg (1123-1815) 

Italia (kraina historyczna) 

Iwie (Białoruś, obw. grodzieński) 

Jabłonica (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. Jaremcze ; okolice) 

Karia (Turcja ; kraina historyczna) 

Kitaja (Ukraina ; miasto dawne) 

Koszary (Ukraina) 

Księstwo Calenberg (1495-1692) 

Księstwo Grubenhagen (1291-1617) 

Księstwo Halberstadt (1648-1815) 

Kubowo (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Zduny ; osada nieistniejąca) 

Kul'čukskoe gorodiŝe (Ukraina ; stanowisko archeologiczne) 

Lanty-sur-Aube (Francja) 

Licja (Turcja ; kraina historyczna) 

Łowczyce (Białoruś, obw. grodzieński, rej. nowogrodzki) 

Łupawa (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Potęgowo) 

Menczył (góra) 

Menderes (Turcja, prowincja Izmir ; dystrykt) 

Nadleśnictwo Mircze (obszar) 

Nadleśnictwo Piaski (obszar) 

Nowe Miasto (Litwa, okr. poniewieski, rej. szyłokarczemski) 

Obwód nowosybirski (Rosja) 
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Obwód sachaliński (Rosja) 

Osroene (państwo dawne) 

Plaka (Ukraina ; przylądek) 

Porsuk (Turcja ; rzeka) 

Przedmieście św. Katarzyny (Toruń ; część miasta) 

Querfurt (Niemcy ; okolice) 

Ratzeburg (Niemcy ; okolice) 

Saksonia (Niemcy ; kraina historyczna) 

Schönberg (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ; okolice) 

Studzianka (woj. lubelskie, pow. bialski, gmina Łomazy) 

Taurogi (Litwa, okr. tauroski, rej. tauroski) 

Tortosa (Hiszpania) 

Tudiów (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. kosowski) 

Tulsa (Stany Zjednoczone) 

Uście Biskupie (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. borszczowski) 

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

Wełdzirz (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. doliński) 

Wittenburg (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ; okolice) 

Wola Przatowska (Piaski ; część wsi) 

Zaborów (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Czudec) 

Zachu (Irak) 

Zamantı (Turcja ; rzeka) 

Zatoka Kozacka 

Zatoka Narewska 
 


