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Bączal Dolny (woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Skołyszyn) 

Bielce (Mołdawia) 

Biełyj (Rosja, obw. twerski, rej. bielski ; okolice) 

Chiavari (Włochy) 

Dagda (Łotwa ; okolice) 

Drawa (dopływ Dunaju ; rzeka) 

Dumbleton (Wielka Brytania) 

Eggenburg (Austria) 

El'cy (Rosja, obw. twerski ; okolice) 

Fontanellato (Włochy) 

Fontgombault (Francja) 

Gmina Hańsk (woj. lubelskie, pow. włodawski) 

Gmina Iwierzyce (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski) 

Gmina Izbica (woj. lubelskie, pow. krasnostawski) 

Gmina Stara Kamienica (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski) 

Gorzyce (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Gorzyce) 

Holmec (Rosja, obw. twerski, rej. oleniński ; okolice) 

Il'ino (Rosja, obw. twerski, rej. zapadnodwiński ; okolice) 

Kramarzówka (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Pruchnik) 

Księstwo świdnicko-jaworskie (1290-1741) 

Kyrkhult (Szewcja, region Blekinge) 

Lot i Garonna (Francja ; departament) 

Łukowe (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zagórz) 

Melfi (Włochy) 

Michorzewo (woj. wielkopolskie, pow. nowotymski, gm. Kuślin) 

Mihajlov Pogost (Rosja, obw. pskowski, rej. łokniański ; okolice) 

Miłoradz (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Miłoradz) 

Mościce (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Witnica) 

Nadleśnictwo Jugów (obszar) 

Niesłabin (woj. wielkopolskie, pow. śremski, gm. Śrem) 

Niesłabin (woj. wielkopolskie, pow. śremski, gm. Śrem ; okolice) 

Nikolo-Pogoreloe (Rosja ; okolice) 

Nowa Wieś (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Michałowice) 

Nyalindung (Indonezja) 

Ordubad (Azebejdżan) 

Park Narodowy Lasu Bawarskiego (Niemcy) 

Perełysianka (Ukraina, obw. rówieński, rej. kostopolski) 

Poreč'e (Rosja, obw. smoleński, rej. diemidowski ; okolice) 
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Przysłop (Zawoja ; część wsi) 

Renukoot (Indie) 

Rososzyca (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Sieroszewice ; okolice) 

Rudnâ (Rosja, obw. twerski, rej. zapadnodwiński ; okolice) 

Sabha (Libia) 

Saint-Maur-des-Fossés (Francja) 

Siebież (Rosja, obw. pskowski, rej. siebieski ; okolice) 

Solan (Indie ; dystrykt) 

Stara Kamienica (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Stara Kamienica) 

Stare Lubiejewo (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka) 

Starica (Rosja, obw. twerski ; okolice) 

Syczowka (Rosja, obw. smoleński, rej. syczewski ; okolice) 

Venosa (Włochy) 

Wenzhou (Chiny ; prefektura) 

Wiaźma (Rosja ; okolice) 

Wielkie Łuki (Rosja ; okolice) 

Wilenko (woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Szczaniec) 

Wojstom (Białoruś, obw. grodzieński, rej. smorgoński) 

Woźniki (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Lgota Wielka) 

 


