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As florestas andino-amazônicas apresentam grandes desníveis altitudinais, os quais passam por um conjun-
to de diferentes formações florestais ao longo da variação topográfica. A influência da altitude na diversidade 
de determinados grupos de organismos (animais e plantas) é muito bem conhecida. No entanto, há poucos 
trabalhos com informações sobre os padrões de diversidade e distribuição dos fungos sob a influência da 
altitude. O objetivo deste trabalho foi realizar uma descrição da composição de espécies de políporos em di-
ferentes gradientes altitudinais em uma Floresta Andino-Amazônica, Cusco, Peru. Foram realizadas coletas 
intensivas de políporos durante a temporada de chuvas, de fevereiro a maio/2010. As ocorrências das es-
pécies foram comparadas entre ecossistemas de diferente altitude: entre A1- 500-1000 m e A2- 1000-1500 
m, com o mesmo esforço amostral, assim como entre B1- 2000-2500 m e B2- 2500-3000, como mesmo 
esforço amostral. A1 (31) apresentou maior número de espécies registradas que A2 (22), no entanto, com-
partilharam a ocorrência de 15 espécies em comum. Amauroderma schomburgkii, Ganoderma australe e 
Rigidoporus microporus foram as mais frequentes, tanto em A1 (11, 11 e 13 ocorrências, respectivamente) 
como em A2 (cinco, cinco e três ocorrências, respectivamente). B1 (12) apresentou maior número de espé-
cies registradas que B2 (cinco), no entanto, compartilharam a ocorrência de Fuscoporia gilva, Ganoderma 
australe e Polyporus leprieurii. Ganoderma australe, Lenzites elegans e Pycnoporus sanguineus foram as 
mais frequentes em A1, com cinco ocorrências para cada espécie. Em A2 as cinco espécies apresentam 
apenas uma ocorrência cada. A ocorrência e o número de espécies de políporos entre os gradientes foram 
variáveis e diminuiram com a altitude. 
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