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Badania prowadził mgr Karol Bykowski. Finansował
"Hydroprojekt" Oddział we Wrocławiu. Pierwszy s e 
zon badań. Osady z okresu wpływów rzymskich i z
wczesnego średniowiecza.
Stanowisko położone jest na zachód od wsi Suszka, na wysokiej te ra 
sie nadzalewowej Nysy Kłodzkiej. Przebadano 572 m^. Odkryto 43 obiekty,
w tym dwa paleniska, 35 różnego rodzaju nic elkich kolistych jam będących
w większości śladami po słupach oraz trzy budowle mieszkalne /dwa domy
słupowe oraz półziemiankę/.
Oprócz ceramiki, polepy, węgli drzewnych oraz kości zwierzęcych
znaleziono dwa paciorki /szklany i bursztynowy/ i nóż żelazny. Ceramika
wykonana jest ręcznie i na kole garncarskim. Kilkanaście fragmentów pocho
dzi z naczyń "siwych" i zasobowych typu "Krausen". Na podstawie ceramiki
osadę tę datować można na fazę D okresu wpływów rzymskich.
Trzy pozostałe obiekty datowane są na XII -XIII w. W jednym z nich
znaleziono główkę figurki ludzkiej wykonaną z gliny. Zachowany fragment
ma wysokość 4 ,5 cm. Wyraźnie zaznaczona fryzura, oczodoły, nos i usta
z widocznymi zębami. Duża oczodoły i kształ ust sprawiają wrażenie utrwa

lonej na twarzy grozy.
Stanowisko 2 położone jest około 950 m na wschód od kościoła w S u sz 
ce, także na terasie Nysy Kłodzkiej. Przebadano 129 m^ odkrywając pod w ars*
twą orną palenisko / ? / i jeden dom słupowy o powierzchni 18 m . Oprócz ce rarniki w budynku znaleziono dwie osełki i kamienny gładzik. Naczynia są w
całości wykonane ręcznie. Na wyróżnienie zasługuje fragment naczynia jeżowatego. Ceramika datuje ten dom na pierwszą połowę 111 w .n .e.
Na obu stanowiskach znaleziono kilkanaście narzędzi krzemiennych o
niekoreślonej przynależności kulturowej.
Badania będą kontynuowana.
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