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Al-Musawwarat as-Safra (Sudan ; stanowisko archeologiczne) 

Amazonia 

Ameryka Centralna 

Armawir (Rosja ; okolice) 

Aubais (Francja) 

Bełdów (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Aleksandrów Łódzki) 

Bendery (Mołdawia ; okolice) 

Białoboki (Trzebiatów ; część miasta) 

Binghamton (Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork ; okolice) 

Bogučar (Rosja ; okolice) 

Buturlinowka (Rosja ; okolice) 

Bytonia (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Zblewo) 

Chojna (woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Gołańcz ; okolice) 

Cieśnina Magellana 

Costa do Algarve (Portugalia ; wybrzeże) 

Dekanat Ożarów (obszar) 

Dyrekcja (Chełm ; część miasta) 

Dzikowice (woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Szprotawa) 

Eupatoria (Ukraina, Krym ; okolice) 

Foligno (Włochy) 

Frołowo (Rosja ; okolice) 

Gmina Żmudź (woj. lubelskie, pow. chełmski) 

Gnojno (woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Pułtusk) 

Gubernia chersońska (1802-1921) 

Hopowo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Somonino) 

Jankowice (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Pszczyna) 

Kosszagył (Kazachstan ; okolice) 

Krasnodar (Rosja ; okolice) 

Kropywnycki (Ukraina, obw. kirowohradzki ; okolice) 

Krzemieńczuk (Ukraina, obw. połtawski ; okolice) 

Księstwo niemodlińskie (1313-1460) 

Lewaszowo (Petersburg ; część miasta) 

Majkop (Rosja ; okolice) 

Melitopol (Ukraina, obw. zaporoski ; okolice) 

Millerovo (Rosja, obw. rostowski, rej. millerowski ; okolice) 

Montbéliard (Francja) 

Nižnij Čir (Rosja, obw. wołgogradzki ; okolice) 

Nowe Brusno (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Horyniec-Zdrój) 

Obwód biełgorodzki (Rosja) 
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Obwód briański (Rosja) 

Olsiady (Litwa, okr. telszański, rej. płungiański) 

Ostrogożsk (Rosja ; okolice) 

Pokrowka (Ukraina, obw. dniepropetrowski, rej. krynyczański ; okolice) 

Przesmyk Panamski 

Przylądek Rozewski (rezerwat przyrody) 

Pużajkowe (Ukraina ; okolice) 

Reston (Stany Zjednoczone, stan Wirginia) 

Romny (Ukraina, obw. sumski, rej. romeński ; okolice) 

Równo (Ukraina, obw. wołyński) 

Sadków (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Jedlina-Letnisko) 

Sarnów (woj. łódzkie. pow. poddębicki, gm. Dalików) 

Sepino (Włochy ; miasto dawne) 

Shamokin (Stany Zjednoczone, stan Pensylwania) 

Skwyra (Ukraina, obw. kijowski ; okolice) 

Słowik (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Sitkówka-Nowiny) 

Stary Oskoł (Rosja ; okolice) 

Sudak (Ukraina ; okolice) 

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

Swietłograd (Rosja ; okolice) 

Tacubaya (Meksyk ; część miasta) 

Teodozja (Ukraina, Krym ; okolice) 

Trościaniec (Ukraina, obw. winnicki ; okolice) 

Tsuruga (Japonia, prefektura Fukui) 

Valga (Estonia ; okolice) 

Wasylów (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Telatyn) 

Wielka Akra (Ghana ; region) 

Wilków (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Złotoryja) 

Wozniesieńsk (Ukraina, obw. mikołajowski, rej. wozniesieński ; okolice) 

Ziemia nurska 

 


