
Listan innehåller de flesta hagvaxingar i Sverige med undantag för några fjällarter, våtmarksarter och några varianter av de arter som är med i listan              
Vetenskapligt namn Svenskt namn RL Hattfärg hattbredd 

cm (max)
fotfärg hattyta fotyta skivform lukt övrigt

Neohygrocybe ingrata rodnande lutvaxskivling VU brun röd 6 brun torr sprickig torr längsfårad vidvuxna klor rodnar i brottytor

Neohygrocybe nitrata lutvaxskivling NT brun röd 7 brun vit torr sprickig fjällig vriden vidvuxna - urnupna stark klor

Hygrocybe spadicea dadelvaxskivling VU brun 8 gul torr radiära fibrer torr fibrig vidvuxna citrongula skivor

Neohygrocybe ovina sepiavaxskivling VU brun svart grå 9 brun grå torr sprickig fjällig torr längsfårad vidvuxna svag klor rodnar vid tumning

Cuphophyllus colemannianus brun ängsvaxskivling NT brun 5 vit klibbig svagt klibbig nedlöpande

Cuphophyllus pratensis ängsvaxskivling LC beige brun gul 8 gul vit torr torr nedlöpande mild

Gliophorus laetus broskvaxskivling LC beige brun orange 3 brun grön gul slemmig slemmig nedlöpande

Cuphophyllus fornicatus musseronvaxskivling NT beige brun grå vit 7 vit torr, svagt fibrig torr slät-svagt fibrig urnupna rättika ofta bruna fläckar nedre delen av foten

Cuphophyllus virgineus vit vaxskivling LC vit 7 vit svagt klibbig torr nedlöpande

Cuphophyllus virg. var. fuscescens ögonvaxskivling NT vit brun 5 vit svagt klibbig torr nedlöpande brun hattmitt

Cuphophyllus russocoriaceus lädervaxskivling NT vit brun 3 vit svagt klibbig torr nedlöpande läder ene

Hygrocybe radiata strålvaxskivling VU brun grå strimmig 2,5 ljusgrå strimmig torr kort nedlöpande

Cuphophyllus flavipes lila vaxskivling NT grå lila 4 grå vit gul svagt klibbig fibrig nedlöpande gul fotbas

Cuphophyllus canescens tennvaxskivling EN grå 6 grå torr torr kort nedlöpande

Gliophorus irrigatus grå vaxskivling LC grå brun 6 grå slemmig slemmig vidvuxna

Cuphophyllus lacmus grålila vaxskivling VU grå lila 6 grå vit svagt klibbig slät torr nedlöpande något unken

Gliophorus psittacinus papegojvaxskivling LC grön gul röd 5 grön gul slemmig slemmig vidvuxna grön överst på foten

Hygrocybe citrinovirens gröngul vaxskivling VU gul (grön ton) 7 gul grön torr slät fibrig torr, vriden, fårad fria svagt viduxna

Gloioxanthomyces vitellinus kromvaxskivling EN gul 3 gul  slemmig slemmig nedlöpande

Hygrocybe ceracea spröd vaxskivling LC gul 3 gul svagt slemmig torr - max fuktig vidvuxna svagt nedl alkalisk fot < 3 mm

Hygrocybe chlorophana gul vaxskivling LC gul 5 gul slemmig slemmig fria - urnupna slemigare hatt än fot

Hygrocybe calciphila kalkvaxskivling NT gul orange 2,5 gul torr svagt fjällig torr vidvuxna spor brett ellipsoida (-runda), lik miniara

Hygrocybe glutinipes slemvaxskivling LC gul orange 3 gul slemmig slemmig vidvuxna mycket slemmig överallt

Hygrocybe acutoconica spetsvaxskivling LC gul orange 7 gul orange svagt klibbig torr fria svagt vidvuxna spetsig hatt, ofta vågig kant

Hygrocybe miniata mönjevaxskivling LC orange 3 röd orange torr fjällig torr vidvuxna spor päronformade (mer än helobia)

Hygrocybe quieta luktvaxskivling LC gul orange 8 gul orange torr torr ibland plattad urnupna bärfis, mosa skivorna ofta rosa - orange skivor o fottopp

Hygrocybe insipida småvaxskivling LC orange 2 orange vit svagt klibbig klibbig vidvuxna oftast röd överst på foten

Hygrocybe cantharellus kantarellvaxskivling LC orange 3 gul orange torr fjällig torr nedlöpande

Hygrocybe turunda mörkfjällig vaxskivling LC orange 3 orange torr mörka fjäll torr nedlöpande

Hygrocybe coccineocrenata myrvaxskivling LC orange 3 orange mörka fjäll torr vidvuxna i sphagnum

Hygrocybe aurantiosplendens fager vaxskivling NT orange 7 gul  svagt fuktig slät-svagt fibrig svagt vidvuxna ofta vitmjölig överst på fot, hygrofan

Hygrocybe helobia vitlöksvaxskivling LC orange 2,5 orange torr, fjällig torr vidvuxna vitlök (i dosa) växer gärna fuktigt, rödare än mönjev.

Hygrocybe mucronella bitter vaxskivling LC orange röd 3 orange slemmig slemmig vidvuxna bitter smak genomskinligt strimmig hattkant

Hygrocybe constrictospora korallvaxing NT orange röd 3,5 gul orange torr torr vidvuxna nedlöpande genomskinligt strimmig hattkant

Hygrocybe reidii honungsvaxskivling LC orange röd 5 orange torr kant vågig torr, ofta plattad vidvuxna honung vid torkning

Hygrocybe intermedia trådvaxskivling VU orange röd gul 7 orange torr, fjällig torr fjällig urnupna

Hygrocybe phaeococcinea mörk blodvaxskivling LC röd 2,5 röd torr mörk hinna torr vidvuxna

Hygrocybe subpapillata knoppvaxing NT röd 3 gul orange slemmig-klibbig torr-klibbig vidvuxna nedlöpande ofta med vårta i mitten

Hygrocybe coccinea blodvaxskivling LC röd 5 röd klibbig torr vidvuxna kan vara  lik knoppvax. och praktvax.

Hygrocybe splendidissima praktvaxskivling NT röd 7 röd – gulvit torr matt torr vriden, längsfårad svagt vidvuxna honung vid torkning skivor ofta orange med ljusare egg

Hygrocybe conica toppvaxskivling LC röd svart 8 gul svart svartnande svartnande urnupna vidvuxna
Hygrocybe punicea scharlakansvaxskivling NT röd brunröd 12 orange vit svagt klibbig torr fibrig svagt vidvuxna

Denna lathund bör tas med en nypa salt. Färg, lukt och klibbighet mm beror bl.a. på väder och ålder på svampkroppen och inomartsvariationerna är stora.         
Exempel på arter som kan vara lika i fält: turunda-coccineocrenata, miniata-helobia, helobia-cantharellus, constrictospora-insipida-ceracea                        Anders Hildingsson 2021-09-09
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