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Altuhovo (Rosja, obw. briański ; okolice) 

Aveiro (Portugalia) 

Banat Bośni (1154-1377) 

Battlement Mesa Forest Reserve (Stany Zjednoczone ; rezerwat przyrody ; 1892- 1908) 

Bitterroot Forest Reserve (Stany Zjednoczone ; rezerwat przyrody ; 1898-1908) 

Boltutino (Rosja, obw. smoleński, rej. glinkowski ; okolice) 

Borzna (Ukraina, obw. czernihowski, rej. borzniański ; okolice) 

Brynzeny (Mołdawia, rejon Jedyńce) 

Chevy Chase (Waszyngton ; część miasta) 

Chisławiczi (Rosja, obw. smoleński ; okolice) 

Domanowicze (Białoruś, obw. homelski, rej. kalinkowicki ; okolice) 

Dorogobuż (Rosja, obw. smoleński ; okolice) 

Floryda (Stany Zjednoczone ; półwysep) 

Głuchów (Ukraina, obw. sumski, rej. głuchowski ; okolice) 

Gostinka (Rosja ; okolice) 

Hatlâny (Białoruś, obw. miński, rej. uzdowski ; okolice) 

Horodnia (Ukraina, obw. czernihowski, rej. czernihowski ; okolice) 

Horodnica (Ukraina, obw. żytomierski, rej. nowogrodzki ; okolice) 

Izdebno Kościelne (woj. mazowieckie, pow. grodziski, gm. Grodzisk Mazowiecki) 

Jałowęsy (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Opatów) 

Jaźwiny (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Jezioro Czyste (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Iława) 

Jezioro Jasne (rezerwat przyrody) 

Jeziory Wielkie (woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Zaniemyśl) 
Kingston (Stany Zjednoczone, stan Wisconsin, hrabstwo Green Lake) 

Kirow (Rosja, obw. kałuski, rej. kirowski ; okolice) 

Klonownica Duża (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Rokitno) 

Ko Phi Phi (Tajlandia ; wyspy) 

Królestwo Bośni (1377-1463) 

Kruhel Mały (Przemyśl ; część miasta) 

Księstwo raciborskie (1437-1521) 

Leaburg (Stany Zjednoczone) 

Ludinowo (Rosja ; okolice) 

Łachwa (Białoruś, obw. brzeski, rej. łuniniecki ; okolice) 

Marčihina Buda (Ukraina, obw. sumski, rej. jampolski ; okolice) 

Mglin (Rosja ; okolice) 

Montepulciano (Włochy) 

Ostoja (woj. zachodniopomorskie, pow. policki, gm. Kołbaskowo) 
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Paarl (RPA) 

Prigor'e (Rosja, obw. smoleński ; okolice) 

Putbus (Niemcy) 

Siedlimowice (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Żarów) 

Sils-Segl Maria (Szwajcaria) 

Skoki (woj. mazowieckie, pow. gostyniński, gm. Gostynin) 

Slobodka (Rosja, obw. smoleński, rej. ugrański ; okolice) 

Todi (Włochy) 

Trubczewsk (Rosja, obw. briański, rej. trubczewski ; okolice) 

Uruč'e (Rosja, obw. briański ; okolice) 

White River Plateau Timber Reserve (Stany Zjednoczone ; rezerwat przyrody ; 1891 -1908) 

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

Załuże (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. zbaraski) 

Żurżewicze (Ukraina, obw. żytomierski, rej. olewski ; okolice) 

Żyzdra (Rosja ; okolice) 

 


