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Klass: Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Poales (gräsordningen), Familj: Juncaceae (tågväxter),
Släkte: Luzula (frylen), Art: Luzula divulgata - backfryle Kirschner Synonymer:

Kännetecken
Backfryle är en 15–25 cm hög, tuvad tågväxt. Den är närstående ängsfryle L. multiflora och liknar den habituellt
förutom blomställningen som mer liknar den hos knippfryle L. campestris. Basalbladen är 10–15 cm långa.
Blomställningen består av ett oskaftat och 2–8 skaftade blomsamlingar med 6–11 blommor i varje. Yttre kalkbladen
är 3,3–4,5 mm (2,6–3,3 mm hos ängsfryle). Ståndarknapparna är tydligt större hos backfrylen (1,1–2,1 mm) än hos
ängsfrylen (0,5–1,1), även stiftet och märket är tydligt större hos backfryle, sammanlgda längden hos backfryle är
2,7–4,6 mm jämfört med 1,3–2,4 hos ängsfryle. Knippfryle skiljer sig enklast från backfryle genom att vara mer
kortväxt och att inte vara tuvad.

Utbredning och status
Backfryle är känt från Öland (funnen 2005), Gotland (spridd över ön), Södermanland (endast Södertörn) och Uppland
(norrut till Östhammar). De flesta moderna fynden är från Uppland (cirka 25) tack vare att den uppmärksammats i
samband med inventeringen av landskapets flora. De flesta lokalerna ligger i skärgården eller nära kusten, men
enstaka fynd finns innanför kusten. Arten är ej känd från övriga Norden men ett morfologiskt närstående fryle har
hittats i södra Finland. Den övriga utbredningen sträcker sig från norra Polen och Tyskland ner till Bulgarien och
Bosnien. Aktuell status för populationen är dåligt känd både i och utanför Sverige på grund av att den ej beskrevs
förrän 1979 och är ännu så länge dåligt uppmärksammad och eftersökt.

Ekologi
Backfrylets ekologi och habitatval är ännu rätt dåligt kända men många av fynden är från skogsmark, ofta gles
tallskog på sand, men även rikare lövskog, ängsmark, strandängar och kalkhällmark. Flera fynd är utefter stigar och i
vägkanter.

Hot
Hotbilden mot arten är mycket oklar men ifall den huvudsakliga biotopen är glesa skogar, så var arten troligen gynnad
av det forna utmarksbetet och missgynnas av att skogarna sluter sig allt mer.

Åtgärder
Backfrylets aktuella förekomst och status måste klarläggas och hotbilden måste klargöras.
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