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C o h n sam uwazałsię za botanika, byłjednak w rzeczywistości
biologiem
jego
tego
w szerokim
słowa7nLaczęniu.
Przedmiotem
badari były głÓwnieglony
łączniez sinicami, ale takze bakterie, grzybYa nawet nizszezwierzęta_ wymoczki
i wrotki. Jemu zawdnęCzamypoznanienowych gatunkÓw glonÓw oraz opis ich
rozwoju. Nalezą tu rodzaje:Bryopsis, Valonia,Spheroplea,oedogonium,Volvox,
Nitella, Hematococclls, Gonium, Chlamydomonas.opisywał i badał bakterie
_midzy innymi Leptothrtx,Crenothrix,Sarcina,Spirocłtetae,
Bacillu.y.wymienić
na|ezyzaintęresowaniaC o h n a sinicą,ktÓrej nadał'nazwęoscillaria, dziśznaną
jako oscillatoria,Podkreślić
nalaZY,ze Cohn pierwszydał wyrazprzekonaniu,
iz sinice są spokrewnionez bakteriamia nie z właściwymi
glonami (eukanotycz_
ny|ni jak dziśje określamy).
WspÓłcześni
mikrobiolodzy zaLiczająsinicewogÓle
do bakterii, nazywającje cyanobakteriami.
SpośrÓdgrzybÓw Cohn opracowałw szczegÓlności
rodzajeAchlya, Pilobo.
Iusi t6zne pasożyty'roślini zwierząt,w tym znanąEmpusamuscae.Badania jego
nad pasozytniczymigrzybami,będącymiszkodnikamiw pojęciurolnikÓw, przy.
niosłyduzy pozytek dla nauk rolniczych (fitopatologii).
Takze w fizjologiiroślinwyzszychCohn dokonałodkryć zajmującsię wrazliwościąpylnikÓw bławatku,ruchami liściszczawikuoraz owadożernością
roślin
z rodzaju Aldrowandai Utrtcularia.Był autorem ksiązek botanicznych,między
innymi ,,Die Pflanze'',podkreślićnalezyjego udziałw publikacji dzięła,,KryptogamenfloraSchlesien
s".
Badał cykl zyciowy wymoczkÓw i rozm nazaniewrotkÓw. Badania mikroskopowe, ktÓrych C o h n był w znacznp stopniu pionierem pozwoliły mu
na ustaleniepodobieristwi rÓżnic pomi ędzynizszymi roślinami(do nich za|iczał'
takżs bakterie), ze wskazanian na podstawowe znaczęnieprotop|aany w zjawisku zycia.
C o h n napotykałw swej pracy na Znaczneprzeszkody.Nie dopuszczanogo
we Wrocławiudo doktoratu poniewaz był'Zydem (grob C o h n a znajdujesię na
cmentarzłLżydowskimwe Wrocławiu).Stopien ten uzyskał na Uniwersytecie
w Berlinie mając 19 lat. Jego dysertacjanapisanapo łacinienosiłatytuł,,Syrnbola ad semimisphysiologiam".
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W roku 1866 Cohn uzyskałpomieszczęnialaboratoryjnew staryn budynhr
uniwersyteckim, będący|n niegdyśkonwiktem. Nie nadawało się ono jednak
ani do pfacy badawczejani dydaktycznej.Dopiero w roku 1888 Cohn dopiął
swego przez budowę nowego Instytutu Botanicrulegow ogrodzie Botanicznyn.
Miał trudnościz uzyskaniem tytułu profesora ze wzglgdu Ia sprueciw 6wczesnego pruskiego ministra kultury' w koócu i te przeszkody udało się ptzezwycię,yć.
WśrÓd zasług C o h n a warto wspomnieć,ze przedstawiłon światunauki
nieznanego wÓwczas |ekarza z WolsztYfrt, sławnego potem bakteriologa
- Roberta Kocha. odkrywcza pracatego ostatniegona temat bakterii wąglika
została ogłoszonaw czasopiśmiebotanicznym redagowanyn ptzez Cohna
w jego Instytuciea nie w czasopiśmie
lekarskim. Cohn zaprosiłKocha do
siebie i tutaj w Instytucie Botanicznym K o c h przedstawiłswoje wyniki przd
dobranym gronemuczonych.
GwałtownyrozwÓj bakteriologii,co niewątpliwiebyło zasługąPasteura
ze sw1mi
i Kocha usunąłw cierl Cohtr&, ktÓry od roku 1860budował'wtaz
asystentamipodstawy bakteriologii. Kto dziświe, ze pierwszehodowle bakterii
stałp
J. schroeter. Podłożem
w postacikolonii wykonałuczenCohna
jak
dziśna
byt ziemniak przeciętyw ten sposÓb, by na płaskiejpowierzchni,tak
agatze'możliwybyłu,ysiewzawiesinybakterii. C o h n włączyłwgląd kolonii do
klasyfikacji bakterii. on tez stworzył koncepcję tzw. czystej hodowli pilźntej
JuŻw roku 1853w czasiewielkiej
nazywanej,,dogmatemCohna-Kocha''.
epidemii cholery Cohn wiązał'jejwystępowaniez bakteriamiobecnymiw studniach. Była to oczywiścietylko hipoteza. W swej ksiązcept. ,,Uber Bacterien,
die kleinsten lebendemWesen'' (,,o bakteriach najmniejszychżywychistotach'')
Cohn napisał:,,Bakterietworzą granicę,pozaktÓrą zycienie istniejeprzynajmniej w tej postaci, jaką wykrywają nasze najsilniejszemikroskopy'i. Pisał dalej:
,,Bakterie na|ezą do najszerzej tozprzestrzenionychorganizmÓw. Są wszechwodzie, przytwierdzonedo powierzchni, ale tworzą sku.
obecne' w powiettT|;I)
piska tylko wtedy gdy odbywa się rozkład, niszczenie,fermentada lub 8nicie''.
Jeuczę przed odkryciami Kocha,
Cohn wiązał'infekdę z bakteriami_zaruzkanti, nazywany|niod wiekÓw ,,kontagionami''.WśrÓdchorÓb zakafoych
wymieniał,,wszelkieepidemie,cholerę,dżumę,tyfus, dyfterię,ospę,szkarlatynę,
gangrenęszpitalną,epizoocjei inne''. Choroby te nie powstająwedługC o h n a
de novo,|wz za pośrednictwem
kontagionu.Poglądy C o h n a miałyniewątpliwie
wpływna zainteresowaniaK o c h a i na uksztahowaną ptzez niego,teorięza|eŻnościpomiędzy zarazkienr-bakteriąa chorobą nazywanązakaźną.
w biblioteceInstytutu Botaniki UniwersytetuWrocławskiegoznaleźćmozna
odbitki prac C o h n a. oraz czasopismo redagowane przez niego. Zna|eźn
można takżemonografię F. Rosena z roku 1899,w ktÓrej opisuje dzia|a|nośćC o h n a _ zamieszczonytam spis publikacji sławnegobiologa obejmuje
109pozycji.
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