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Drežniška jama leži na Kostelskem pri vasi Drežnik. Vhod v jamo se odpira pod visoko skalno steno v obliki
amfiteatra, kamor priteče periodična ponikalnica. Za mogočnim vhodom se vhodni rov zoži, tako da se je treba
kakih 40 m plaziti po trebuhu. Ko se rov razširi, se prevesi v niz stopnjastih brezen, globokih med 10–20 m. Med
posameznimi stopnjami so ozki meandri. Na globini 75 m se jamski rov ponovno zravna. Po ozkem 50 m dolgem
meandru pridemo do manjše dvorane z zasutim rovom, kjer je na globini 84 m konec jame. V vhodni pasaži se
navzgor odcepi 25 m dolg fosilni rov s podorno dvorano. Domnevamo, da je to najstarejši del jame, ki je vodil proti
prvotnemu vhodu, danes zasutemu s podornimi skalami. Višinska razlika med najvišjo točko v fosilnem rovu in
jamskim dnom je 96 m.
Drežniška jama je požiralnik občasnega potoka. V jami je tudi več stranskih šibkih dotokov. Ob dežju se pretoki
bistveno povečajo, saj na velike količine vode kaže naplavljena ilovica. Po mivki sodeč voda na koncu jame zastaja
in se občasno dvigne celo do 33 m višine, na kar kažejo na debelo odložene naplavine ilovice in mivke.
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