Skogsvaxskivlingar (Hygrophorus) i Sverige. Sida 1(2)
nr vetenskapligt namn

svenskt namn

trädslag

hattfärg

1
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28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

avenbokvaxskivling
hasselvaxskivling
björkvaxskivling
elfenbensvaxskivling
gräddvaxskivling
mörknande vaxskivling
gulprickig vaxskivling
bokvaxskivling
rödbrun bokvaxskivling
balsamvaxskivling
ekgräddvaxskivling
ekvaxskivling
lundvaxskivling
höstvaxskivling
kremlevaxskivling
vitbrun vaxskivling
granvaxskivling
äggvaxskivling
hyacintvaxskivling
doftvaxskivling
narrvaxskivling
olivvaxskivling
diskvaxskivling
nordvaxskivling
slöjvaxskivling
besk vaxskivling
rosa vaxskivling
streckvaxskivling
sotvaxskivling
grynvaxskivling
vitgrå vaxskivling
skäggvaxskivling
slemringad vaxskivling
guldvaxskivling
frostvaxskivling
tallvaxskivling
rosaskivig vaxskivling

avenbok
hassel
björk
bok
bok
bok
bok, lind, gran
bok
bok
bok
ek
ek
ek
ek
ek
ek
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
gran
tall
tall
tall
tall
tall
tall

orangebrun mitt, mkt ljusare kanter
vitaktig, orangebrun ton i mitt, mkt ljusare kanter
vit, ibland lite gulröd mitt
vit, ibland gulnande mitt
vit, ibland gulnande mitt
vit men mörknande, börjar i hattkant
vit med gula flockar
gråbrun mitt, ljusare kanter
orangebrun mitt, kanter mkt ljusare
orange-köttröd mitt, ljusare kanter
vit
vit, ibland gulnande mitt
ljust rödbrungul
gulbrun-ockra ljusare kanter
(ljust) rosabrun med vinröda fläckar
gråbrun, ljusare kanter
vit, ibland gulnande mitt
vit - beige
blekgråbeige
vit - ljusgrå
ljust brungrå (vit variant finns)
gulgråbrun med mörkare mitt
brungrå mitt (olivton), ljusare kanter
mörkbrun mitt, ljust gulbruna kanter
gräddgul - rödgul med rostbrun mitt
vitaktig med vinröda fläckar mot mitten
rosa
rosa
mörkt grå med blå ton
gråbrun, ej blå ton
gråbrun ljusare kanter, ev. m mörka fjäll
gråbrun, i centrum svartbrun
mörkt gråtrådig
ljust gul till ockragul
rödgul, orange, ljusare kanter
gråbrun-olivbrun mitt, ljusare kanter
mörkbrun mitt, ljusare bruna kanter
gråbrun
mörkt gråbrunsvart med olivgrön ton

Hygrophorus carpini
Hygrophorus lindtneri
Hygrophorus hedrychii
Hygrophorus eburneus
Hygrophorus penarius
Hygrophorus discoxanthus
Hygrophorus chrysodon
Hygrophorus mesotephrus
Hygrophorus unicolor
Hygrophorus poëtarum
Hygrophorus penarioides
Hygrophorus cossus
Hygrophorus nemoreus
Hygrophorus arbustivus
Hygrophorus russula
Hygrophorus persoonii
Hygrophorus piceae
Hygrophorus karstenii
Hygrophorus exiguus
Hygrophorus hyacinthinus
Hygrophorus agathosmus
Hygrophorus subviscifer
Hygrophorus olivaceoalbus
Hygrophorus discoideus
Hygrophorus secretanii
Hygrophorus purpurascens
Hygrophorus erubescens
Hygrophorus pudorinus
Hygrophorus atramentosus
Hygrophorus camarophyllus
Hygrophorus pustulatus
Hygrophorus korhonenii
Hygrophorus inocybiformis
Hygrophorus gliocyclus
H. hypothejus var. aureus
Hygrophorus suaveolens
Hygrophorus hypothejus
Hygrophorus latitabundus
Hygrophorus calophyllus

max hattbredd (cm) hattyta (i väta)
5
6
6
7
10
8
8
5
5
15
15
8
8
7
15
7
7
10
2,5
6
8
7
6
6
8
15
15
12
10
14
6
8
6
10
5
5
5
12
10

Listan är sorterad efter 1. trädslag, 2.hattfärg, 3. vetenskapligt namn. Den innehåller alla Hygrophorusarter som är funna i Sverige, dock inte alla färgformer
Var medveten om att färg, slemmighet, grynighet mm varierar med bl.a. väderlek och svampålder!

mkt slemmig
mkt slemmig
mkt slemmig
mkt slemmig
slät, oljig snart torr
mkt slemmig
klibbig till slemmig
slemmig
klibbig till slemmig
torr, filtartad
slät, oljig snart torr
mkt slemmig till torr o glänsande
torr, inväxt fibrig
torr, radiärfibrig
något klibbig till torr
mkt slemmig
slät, klibbig
svagt klibbig
klibbig
klibbig till svagt slemmig
klibbig till slemmig
slät, klibbig
mkt slemmig
klibbig till slemmig
torr till svagt klibbig
trådigt fibrig, något klibbig
svagt klibbig
svagt klibbig, småfjällig i mitten
streckad, torr
inväxt fibrig, torr
något klibbig, små fjäll som ung
klibbig till slemmig, inväxt trådig
torr matt, fibrig hattkant
mkt slemmig
mkt slemmig
klibbig
mkt slemmig
mkt slemmig
torr till svagt klibbig, slät

fotfärg
vit, drag av hattens färg
vit, drag av hattens färg
vit, gulröd ton särskilt mot basen
vit
som hatt
vit - vitgul
vit
vit till brunaktig
vitaktig sedan med röd ton
topp vit nedan med drag av hattfärg
som hatt
vit ev. m gulgrå ton
som hatt men blekare
vitaktig sedan med röd ton
vit, senare hattfärg
topp vit nedan olivbruna band
vit
vit, senare med ockrabrun ton
vit
vit
vit - gråvit
vitgrå
överst vit, nedan vattrad gråbrunt
vit - bruntonad mot basen
vit
vit, ev. rödfläckig
vit - gulvit m vinröda fläckar
vit - rosa
som hatt
som hatt el. blekare
vit, brunsvart grynig, upptill vit
överst vit, nedan vattrad av hattfärg
överst vit, nedan gråbruna flockar
som hatt
blekgul - rödgul
vit, senare blekgråbrun
blekgul - rödgul
vit upptill, nedåt m gråbruna flockar
som hatt eller blekare

Skogsvaxskivlingar (Hygrophorus) i Sverige. Sida 2(2)
nr fotyta

skivor

lukt

övrigt
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nedlöpande, vit - ockra/rosa
nedlöpande, vit - ockra/orange
kort nedlöpande, ton av aprikos
kort nedlöpande, ton av gult
nedlöpande, tjocka, + glesa
kort nedlöpande, vita, senare rostbruna
kort nedlöpande vita eller med gul egg
vidvuxna - nedlöpnde, vita, tjocka, glesa
nedlöpande,
kort nedlöpande, mkt glesa
nedlöpande, tjocka, glesa
vidvuxna - kort nedlöpande glesa
kort nedlöpande
kort nedlöpande, vita
vidvuxna - kort nedlöpande vita, rödfläckiga
glesa något nedlöpande
vidvuxna - nedlöpande
nedlöpande, glesa, aprikosfärgade
vidvuxna - kort nedlöpande, vit - vitrosa - gräddvita
nedlöpande, vita
nedlöpande, vita
vidv-nedl, gråbrun
nedlöpande, vita
vidvuxna - kort nedlöpande, gulvita - gulbruna
vidvuxna - nedlöpande, tjocka, glesa, gräddvita, med tvärådror
vidvuxna - kort nedlöpande, glesa, vita senare m vinröda fläckar
vidvuxna - kort nedlöpande, vit-gulvit m vinröda fläckar
vidvuxna - kort nedlöpande, vit-vitrosa, ev. enstaka vinröda fläckar
vita - blekt grå glesa
vita - blekt grå
kort nedlöpande, vita
vidvuxna - nedlöpande, tjocka, glesa, vita
kort nedlöpande, glesa
vidvuxna - nedlöpande
vidvuxna - nedlöpande, först bleka, senare gul-orangegul
nedlöpande, vita
vidvuxna - nedlöpande, först bleka, senare gul-orangegul
kort nedlöpande, glesa, vita
vidvuxna - nedlöpande, tjocka, glesa med rosa ton

cossus
svagt söt
cossus
fruktig
svagt söt
cossus
mjöl
svag mjöldoft
svag marsipan
hyacint
stark bittermandel
marsipan - bittermandel
stark bittermandel
sötaktig
aromatiskt

mkt lik hasselv. men mindre sporer
mkt lik avenbokv. men större sporer
tillspetsad fotbas
fotbas orangebrun med KOH

slemmig
slemmig
topp grynig, nedan slemmig
topp grynig, nedan slemmig
avsmalnande
slemmig
torr, gulflockig överst
topp grynig, nedan slemmig
topp grynig
topp grynig
avsmalnande
grynig
något grynig
torr, topp grynig
torr
topp grynig vit, nedan slemmig
torr-något klibbig
torr
torr, topp grynig
torr, slät
torr, topp grynig
flockig
överst torr vitflockig, nedan ringzon slemmig
topp grynig, otydlig ringzon, klibbig
torr, ibland vitgrynig upptill
torr, ringzon av velum som kan försvinna
torr
torr, vitgrynig upptill
längstrådig, torr
längstrådig, torr
torr, vit brunsvart grynig, upptill vitflockig
överst slät, med ringzon, svagt klibbig
överst slät, nedan velumzoner med flockar
slemmig med ring
slemmig med ringzon upptill
klibbig-slemmig, upptill vitflockig
slemmig med ringzon upptill
med velumband eller flockar
torr

Bra bilder på skogsvaxingar finns bl.a. i boken SMF 3 - Släktet Hygrophorus, Skogsvaxskivlingar i Sverige och på Stridvalls eminenta webplats

rostbrun med KOH, tillspetsad fotbas
kalkgynnad, främst med bok
kalkgynnad, Skåne - Bohuslän
kalkgynnad, mkt rar, Skåne-Småland
stor, kraftig
fotbas oförändrad med KOH
glesa skivor ibland med tvärådror
liten, tunnköttig, kalkgynnad, Uppland o söderut

elfenbensvaxing gruppen
ofta böjd fot, N Götaland o norrut
behagligt söt doft, ej av bittermandel, kalkgynnad
bestäms lättas på doften, snarlik H. suaveolens
fot oftast mörkare än hatt
lik vitgråvaxing
kalkgynnad
N Götaland o norrut
fr småland o norrut, vit hatt som ung, purpur som äldre
kött vit, gulnar i snitt,smak besk, kalkgynnad
kött vit-rosa, gulnar ej i snitt, kalkgynnad
blåaktigt skimmer

lik olivvaxing
nordlig art, från värmland och norrut
torr ovan ringen, kalkgynnad, mest norrland
på mager mark
på sur-neutral mark, okt-dec, snarlik H.agathomsmus,
på mager mark
kalkgynnad, stor och kraftig, mkt rar, Gotland
rosa skivor tydligast på unga fuktiga ex. Lik sotv. Mkt rar

http://www.stridvall.se/la/index_fungi.php
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