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patrz: neolit

•	 prawdopodobnie mała osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury mierzanowickiej (faza klasyczna)•	

Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w 2. połowie sierpnia 
przez Renatę Zych (autorka sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego). Finansowane przez Uniwersytet Rzeszowski. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 1,50 ara.

Badania podjęto ze względu na niszczenie stanowiska przez orkę. Miały 
one charakter rozpoznawczy, a ich celem było określenie wartości i stanu za-
chowania obiektów. Wytyczono 13 wykopów. Poniżej warstwy ornej wystąpiła 
jasnobrunatna warstwa zawierająca ponad 100 fragmentów ceramiki kultury 
mierzanowickiej oraz kilka kultury pucharów lejkowatych. Ponadto zarejestro-
wano 8 obiektów, wszystkie o znacznym stopniu zniszczenia. Miąższość najle-
piej zachowanego pochodziła do 30 cm. Stanowisko jest bardzo zniszczone, co 
jest spowodowane dużym nachyleniem stoku i utworzeniem na tym obszarze 
w latach powojennych PGR-u.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Arche-
ologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXIII, s. 199-205.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa z okresu mezolitu
ślady osadnictwa  kultury amfor kulistych (neolit) •	
osada i prawdopodobnie cmentarzysko kultury trzcinieckiej (wczesna •	
epoka brązu)
osada wczesnośredniowieczna (ok. X – XI/XII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach 10 lipca- 
-2 sierpnia 2000 r. przez mgr Bożenę Bryńczak (autorka sprawozdania, Aka-
demia Podlaska, Siedleckie Towarzystwo Naukowe). Finansował GKZ. Drugi 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 332 m2

.

Badania podjęto w związku z postępującym niszczeniem stanowiska wybiór-
ką piasku. Wykopy badawcze założono wokół wybierzyska. Zadokumentowano 
37 obiektów przestrzennych. Chronologię 11 ustalono na II okres epoki brązu 
i przypisano kulturze trzcinieckiej. Z obiektów wymienionych dwa uznano za po-
zostałości prawdopodobnie zniszczonych pochówków ciałopalnych jamowych. 
Pozostałe określono ogólnie jako jamy. Chronologię sześciu obiektów przebada-
nych w roku bieżącym ustalono na wczesne średniowiecze. Ich łączne ramy chro-
nologiczne mieszczą się między końcem IX wieku, a początkiem XII wieku. Były 
to obiekty dużych rozmiarów, o funkcjach mieszkalnych i gospodarczych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Siedleckim Towarzystwie 
Naukowym.

Wyniki badań zostały opublikowane w: Badania na wielofazowym stano-
wisku 5 w Tokarach gmina Korczew, „Rocznik Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków”, R I 2006, s. 125-132.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

Targowisko, st. 16, gm. Kłaj, 
woj. małopolskie

TARNAWKA, st. 13, gm. 
Markowa, woj. podkarpackie, 
AZP 105-79/34

TOKARY, st. 5, gm. Korczew, 
woj. mazowieckie, AZP 54-82

Urzejowice, st. 8, gm. 
Przeworsk, woj. podkarpackie, 
AZP 104-80/10

Wilczyce, st. 10, gm. loco,  
woj. świętokrzyskie,  
AZP 88-73/10
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