24 травня 2020 року перестало битися серце директора Інституту екології Карпат НАН України, відомого вченого, педагога та організатора науки, члена-кореспондента НАН України Миколи Павловича КОЗЛОВСЬКОГО.
Микола Павлович Козловський народився 28 жовтня 1956 р. в с. Лобачівка Горохівського району Волинської обл. 1979 р. закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, навчався в аспірантурі у Львівському відділенні Інституту ботаніки АН України (1981-1984). Вчене звання «старший науковий співробітник» отримав у 2000 р. Доктор біологічних наук (2007), член-кореспондент НАН України (2018), академік Лісівничої академії наук України. Від 2007 р. – виконувач обов’язків, а від 2010 р. – директор Інституту екології Карпат НАН України. 
Початок наукової діяльності Миколи Павловича пов’язаний з дослідженнями мало вивченої групи ґрунтових організмів – фітонематод. Кандидатська дисертація М.П. Козловського «Нематодні комплекси грабових дібров верхів’я басейну Дністра та їх біогеоценотична роль» була першою роботою в Україні та колишньому СРСР із досліджень цієї групи тварин, захищена за спеціальністю «екологія». Подальші дослідження фітонематод М. П. Козловський проводив в Українських Карпатах, що дало можливість уперше з позицій сучасної екосистемології дослідити та проаналізувати структурно-функціональну організацію ґрунтових нематодних угруповань первинних і вторинних біоценозних екосистем у межах дубового, букового, смерекового, субальпійського та альпійського поясів рослинності.
Напружена наукова праця і отримані оригінальні наукові результати в цьому та інших близьких напрямках дозволила вченому стати відомим фахівцем у галузі екології, екосистемології, фітопаразитології, ґрунтової зоології, охорони біорізноманіття, біоіндикації стану природності екосистем. Особливу увагу вчений звертав на проблеми раціонального використання та збереження лісових ресурсів, підвищення їх стійкості та продуктивності, а також – на можливе вирішення цих проблем шляхом поліпшення санітарного стану лісових насаджень (зокрема хвойних) Карпатського регіону та соснових лісів Шацького національного природного парку.  
М. П. Козловський був керівником і виконавцем низки міжнародних наукових проєктів і брав активну участь у міжнародній співпраці. За його керівництва виконувався перший в Україні спільний українсько-німецький проєкт «Трансформаційні процеси в регіоні верхів’я Дністра» під егідою ЮНЕСКО (1996–2008), який успішно завершився написанням спільної монографії «Transformation processes in the Western Ukraine» (2008).
Був головою спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «екологія» при Інституті та ініціатором розроблення програми кандидатського іспиту за спеціальністю 03.00.16  – екологія (біологічні науки) для підвищення ефективності навчання в аспірантурі та наближення її до докторських програм (PhD) європейського рівня.
Автор понад 180 наукових праць, монографії «Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону» (2009) та співавтором п’яти колективних монографій: «Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні», «Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат», «Екологічний потенціал наземних екосистем», «Экология и фауна почвенных беспозвоночных Волыно-Подолья», «Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону».
Працював у складі секції «Раціональне природокористування» Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Був членом виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України, керівником секції «Екологія, загальна біологія та охорона природи» Західного наукового центру НАН України і МОН України, головним редактором наукового щорічного фахового тематичного збірника Інституту екології Карпат НАН України «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» та членом редколегій низки інших періодичних наукових видань. 
Світла пам’ять про Миколу Павловича Козловського – відомого вченого, захисника довкілля, щиру й добру людину, доброзичливого вчителя і товариша назавжди залишиться в серцях всіх, хто мав нагоду спілкуватися з ним.


